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لتمثللالقوالل قالل قوتالللماملقوملوالل لمنمالللللقوسبلللللقوم لللل   ل ت للمالت لل 
 السلللملوا لعلنلقوممزلالقومللو للنمضتتل توققوا قالللنمل ع لماملى علمامللاتوق

 ستلاجلقألعملال قوتلفقالللقوسافال لومس لمعلمةاسل  ل ت ضلهللللوالقوال قالل قوتاللمامل
ل ملللللامزلللنللللللمولت للل لقواللل قاللملللنلت  للللل ضللل لو مس للل لصللل معلزلم للل للقوملواللل ل

لسللللل ل لالللل ل وللللىل اللللمق لت  اللللاللللللللعفالقلللل لقتنلللللولقواللللمقمقل ل  ل نقومس لللمعل ا
قستالفيلوت  لقوا قالل قوتالمامللقوملوا لو ت صال ولىلملللت صلهلعسل لملنلم  لمقلل
 ف  للتللللعفلملللتنفما لللقللل لقو زللللع للىلقوا قسلللءلقومنت  لل لألفق لقومس لللمعل

لوقلقوصلففلا لفهلللوقلقومالمملل ل ق لم القوت  اال  مللال للق لتم افللمقمقت 
 ت  االقوتالماملقوملوا ل"ل ولىلتالفالل للللالللت  الال سالفلقوال قاللقوملوال لل عفقف"ل

 االللفللقوقمااللل لقوتللل لتمزلللنلملللنلت للللامل ت  الللالت للل لقواللل قالل  لللزالمتةمللل ل مللللل
اللعفلملتنفم لقوا قاللقوملوا لمنلق لللقو السلللقو قمفعل ت  لقوا قالل منلقتنلول

لمقللقومالام .قوامق
وةلم لق قللملقوم لللامىللقأل انملل لقصل ال لنللوقلقومالمملمضتا ل
لقوملللو قوت  اللاللأللللللاللل قوثلللس قوالل قاللقوملوالل ل لف.لعلللفالثل لللل لل للإلعللفقف

 لالللفقللقوسللللءل قوم  لللمقللقوملو لللللتنلقومللللو ف.م ملللفلما ل ل قوثلولللللو ت  الللال 
لللللتنفقللللاملللل لقوتللللفقالللقوسافالللل ل للق قألفم ملللل فلقلللللم  ل ل ل قومق لللل لوتااللللالل ف.

 لف.عملللفللو مس لل للقوملللو قونلللمخلنصللتلو تس لل لل لو  للالل مللل ل ف.عملللفللللاف
ل .لاف

لف.لمف للع لفلقوم لافلس قلا. للوقل لفللللل ممقاة للوقلقوم وهلزالمن
ل. مان ف.للما لل لف.لاقافلللول ل

                           واهلل املوفق واملستعان
 واملراجعوناملؤلفون 
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 الفصل األول
 اإلطار املفاٍيني إلعداد التكارير والكوائه املالية

 : األٍداف التعلينية:أواًل
أن يكون  ينبغيبعد االنتياء من دراسة محتويات ىذا الفصل، 

 : قادرًا عمى الطالب 
 التعرف عمى المقومات األساسية لمنظام المحاسبي. .1
التمييز بين الخصائص األولية والخصائص الثانوية لممعمومات  .2

 المحاسبية.
 تحديد األنواع المختمفة لمتقارير المالية وأسس إعدادىا. .3
 باألطراف المستفيدة من التقارير المالية.اإللمام  .4
 استيعاب وفيم مكونات القوائم المالية وكيفية إعدادىا وطرق عرضيا. .5
ادراك أىمية القوائم المالية وتوظيف المعمومات الواردة بيذه القوائم  .6

 لتحقيق أىداف التحميل المالي.
 : ثاىًيا: عياصر الفصل

 احملاشبة نيعاو للنعلومات:: 1/1
 مقومات النظام المحاسبي.:  1/1/1
 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية.:  1/1/2

 التكارير والكوائه املالية:: 1/2
 أنواع التقارير المالية.:  1/2/1
 أسس إعداد التقارير المالية.:  1/2/2
 األطراف المستفيدة من التقارير المالية. : 1/2/3

 إعداد الكوائه املالية األشاشية:: 1/3
 قائمة المركز المالي.: 1/3/1
 قائمة الدخل.: 1/3/2
 قائمة التدفقات النقدية.: 1/3/3
 قائمة التغير في حقوق الممكية.: 1/3/4

 خالصة الفصل األول: 1/4
 لية .  : حاالت عن1/5
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 : مكدمة

، منشأةُتعتبر التقارير المالية ىي المنتج النيائي لمنظام المحاسبي ألي      
بمثابة الوعاء الذي تجمع فيو البيانات والمعمومات عن األحداث تعد حيث أنيا 

 إجمالية، وذلك لتقديميا وعرضيا في صورة المنشأةواألنشطة التي تقوم بيا 
وممخصة ألصحاب المصالح لالستفادة منيا في اتخاذ القرارات المختمفة، 

نما وسيمة لمستخدمييا.  وبالتالي فيي ليست ىدًفا في حد ذاتيا وا 
في ىذا المجال فقد أشار مجمس معايير المحاسبة المالية فقد أشار      

FASB  ،وىي تحتوي عمى إلى أن القوائم المالية ُتعتبر عصب التقارير المالية
ن من ىذه القوائم، ىذا باإلضافة و التي يحتاجيا المستفيدو  كثير من المعمومات

في القوائم المالية مثل معمومات  توجدالو مات تحتوييا التقارير المالية إلى معمو 
والعوامل االقتصادية أو السياسية  لممنشأةعن النشاط اإلنتاجي والتسويقي 

 . مستقباًل  عميياالمؤثرة 
 وعمى ضوء ما تقدم، سوف يتناول ىذا الفصل الموضوعات التالية:     

 المحاسبة كنظام لممعمومات. : 1/1
 المالية.والقوائم التقارير : 1/2
 إعداد القوائم المالية األساسية.: 1/3
 الفصل األول.خالصة : 1/4
 .: حاالت عممية 1/5
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 : احملاشبة نيعاو للنعلومات: 1/1

تيدف المحاسبة كنظام لممعمومات إلى توفير معمومات مفيدة، حيث      
يقوم  المنشأةيمكن تعريف المحاسبة بصفة عامة بأنيا نظام فرعى داخل 

 لىدوًيا أو الكترونًيا( وتحويميا إبتجميــــع البيانات وتحميميا وتبويبيا وتشغيميا )ي
 المنشأةطراف المختمفة داخل معمومات، وتقديم ىذه المعمومات إلى األ

وذلك بيدف مساعدة ىذه األطراف في اتخاذ ما يحتاجونو من  ،وخارجيا
  .قرارات
أما األطراف المختمفة التي تيتم بالمعمومات المحاسبية فيي إما أطراف      

داخمية تتمثل في اإلدارة، أو أطراف خارجية تتمثل في جيات الرقابة واإلشراف 
الخارجي كالجيات الحكومية وأجيزتيا الرقابية، والمستثمرون سواء كانوا 

ء والموردون، والبنوك ن أو مرتقبين، والدائنون، والعمالو ن حاليو مستثمر 
 ومؤسسات التمويل المختمفة .... الخ.

كثيرة  اتؤدي المحاسبة دورىا كنظام معمومات متكامل يزود أطرافً كما      
تحديد  بالمعمومات من خالل عمميات مترابطة ومتسمسمة ومتكاممة، يمكن

 خطوات متتالية، ىي: معالميا الرئيسية في أربع
 وتمثيميـــا فـــي صـــورة  المنشـــأةمتعمقـــة بشـــأن حصـــر العمميـــات الماليـــة ال

الدفاتر والسجالت المحاسبية بكفاءة بيانات أساسية أولية وتسجيميا في 
 وفعالية؛ 

  تشغيل ومعالجة البيانات األولية وفق مجموعة مـن المبـادئ المحاسـبية
المتعـــــارف عمييـــــا لتتحـــــول ىـــــذه البيانـــــات بعـــــد تشـــــغيميا فـــــي النظـــــام 

 مالية تخدم أغراض مستخدمييا؛المحاسبي إلى معمومات 
 معمومات مفيدة التخاذ القرار وتوفيرىا لممستفيدين؛ إنتاج 
 المعمومـــات التـــي تـــتم معالجتيـــا إلـــى األطـــراف ذات المصـــمحة  إيصـــال

 وذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية.
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 : مكومات اليعاو احملاشيب: 1/1/1

يعتمد النظام المحاسبي عمى مجموعة من المقومات األساسية تمثل       
 :فيأركان ودعائم النظام وتتمثل ىذه المقومات 

 : املصتيدات )اجملنوعة املصتيدية(:  أواًل

أحد اىم أدوات النظام التي يتم من  حيث تعتبر المجموعة المستندية
خالليا نقل وتداول البيانات بين أطراف النظام. بجانب اعتبارىا أحد أىم 

المراجعة والتدقيق، باعتبار أن المستندات تمثل الدليل الموضوعي  أدوات
 ، ما ينتج عنيا من بيانات.المؤيد لصحة العمميات المالية

 ة(: ثاىًيا: الدفاتر )اجملنوعة الدفرتي

التي يعتمد عمييا النظام المحاسبي  األدواتوتمثل المجموعة الدفترية 
 في تخزين البيانات وتبويبيا وتحميميا وتشغيميا.

 ثالًجا: التكارير: 

وىى األداة التي ُتستخدم بواسطة النظام في عرض المعمومات 
وتوصيميا إلى مستخدمي النظام، وىى تمثل قناة االتصال بين النظام 
المحاسبي وبين األطراف المختمفة التي تعتمد عمى المعمومات التي ينتجيا 

 النظام.
 إعدادفي الحسبان عند  ىاأخذوىناك مجموعة من االعتبارات التي يجب 

 التقارير المالية يمكن تمخيصيا فيما يمي:
  يجب أن يكون التقرير مالئًما لممستوى اإلداري الذي ُيقدم إليو، وُتعتبر

مالئمة إذا أدت إلى تخفيض حالة عدم التأكد لدى متخذ  المعمومة
 القرار.

  أن يتضمن التقرير قدًرا من المعمومات تتيح زيادة المعرفة لدى متخذ
 القرار.
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  مراعاة تحقيق االتساق بين درجة التفصيل والمستوى اإلداري الُمقدم
 إليو التقرير.

 .الدقة والتوقيت السميم 
 التي  اإليضاحمعنى استخدام كافة وسائل الوضوح والقابمية لمفيم: ب

يمكن من خالليا توصيل المعمومات لمستخدمي التقارير وىذا يتطمب 
 في كثير من األحيان استخدام الرسوم والمخططات البيانية.

  مقارنات بين أداء فعمى وأداء القابمية لممقارنة: أي أن تتضمن التقارير
 ط وأداء عن العام الحالي وأداء عن األعوام السابقة . مخط
 : اخلصائص اليوعية للنعلومات احملاشبية:  1/1/2

أن المعمومات ليست  FASBحدد مجمس معايير المحاسبة المالية 
عمى نفس القدر من النفع عند اتخاذ القرارات، فحتى تكون المعمومة مفيدة 
ونافعة يجب أن تتصف بمجموعة من الصفات والتي ُسميت بالخصائص 

 النوعية لممعمومات المحاسبية، والجدول التالي يوضح ىذه الخصائص:
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 اد )املصداقية(االعتن إمهاىية املالءمة اخلصائص األولية

ُٜكصد باملال١َ٤ إٔ تهٕٛ املعًَٛات  

احملاضب١ٝ قادز٠ ع٢ً ايتأثري يف 

َتدرٟ ايكساز. سٝح تطاعد 

املعًَٛات املال١َ٤ املطتددَني هلا 

ع٢ً عٌُ تٓبؤات عٔ ْاتر األسداخ 

ايطابك١ ٚاحلاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ 

يًُعًَٛات(، نُا إٔ  )ايك١ُٝ ايتٓبؤ١ٜ

املع١ًَٛ املال١َ٤ ٖٞ تًو اييت تطاعد 

َطتددَٝٗا يف تأٜٝد أٚ تصشٝح 

تٛقعاتِٗ املطتكب١ًٝ، أٟ تهٕٛ هلرٙ 

املعًَٛات ايكدز٠ ع٢ً تكدِٜ تػر١ٜ 

عهط١ٝ، ٚنريو جيب تكدميٗا يف 

 ايٛقت املٓاضب.  

احملاضب١ٝ إٔ املعًَٛات ٚبايتايٞ ف

١ املال١َ٤ جيب إٔ تتصف بايكُٝ

 ايتٓبؤ١ٜ ٚايتػر١ٜ ايعهط١ٝ.

املعًَٛات احملاضب١ٝ باملصداق١ٝ  طِتت

بكدز خًٖٛا َٔ اخلطأ ٚايتشٝص ٚعسضٗا 

بصٛز٠ صادق١. ٚيهٞ تتطِ املعًَٛات 

املاي١ٝ باملصداق١ٝ جيب إٔ تتٛافس بٗا 

 ثالخ صفات9 

تهٕٛ املع١ًَٛ قاب١ً 9 الكابلية للتحكل

يًتشكل عٓدَا تٛفس ْتا٥ر ميهٔ ايتشكل 

ٓٗا عٔ طسٜل طسف َطتكٌ باضتدداّ َ

ْفظ طسم ايكٝاع، ٚذيو نإٔ ٜصٌ عدد 

َٔ املسادعني املطتكًني إىل ْفظ ايٓتٝذ١ 

 ايكٛا٥ِ املاي١ٝ. ذاتخبصٛص 

عٓدَا ٜهٕٛ ٖٓاى 9  التنجيل الصادم

بني املكٝاع أٚ ايٛصف املايٞ  ااتفاًق

املعني ٚايظاٖس٠ االقتصاد١ٜ أٚ احلدخ 

ايرٟ ٜتِ قٝاض٘ أٚ ٚصف٘: مبع٢ٓ إٔ ُتُجٌ 

 األزقاّ َا سدخ بايفعٌ.

ٜػري إىل إٔ تهٕٛ املع١ًَٛ  9 احليادية

خاي١ٝ َٔ ايتشٝص، مبع٢ٓ أْٗا جيب أال ٜتِ 

اختٝازٖا حبٝح تهٕٛ يف صاحل دلُٛع١ 

صاحل ع٢ً سطاب َع١ٓٝ َٔ أصشاب امل

 غريِٖ.
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 ايجبات ايكاب١ًٝ يًُكاز١ْ اخلصا٥ص ايجا١ْٜٛ

نٞ تهٕٛ املعًَٛات 

احملاضب١ٝ أنجس 

فا٥د٠ جيب إٔ 

 تتصف بــ9

َكاز١ْ املعًَٛات  إَها١ْٝأٟ 

احملاضب١ٝ عٔ َٓػأ٠ َع١ٓٝ َع 

َعًَٛات مماث١ً عٔ َٓػآت أخس٣ 

يف ْفظ ايفرت٠، ٖٚرا ٜتطًب إٔ ٜتِ 

قٝاع املعًَٛات ٚايتكسٜس عٓٗا بٓفظ 

 ايطسٜك١ يف املٓػآت املدتًف١.

أٟ إٔ تكّٛ املٓػأ٠ باضتدداّ ْفظ 

ايطسم احملاضب١ٝ ملعاجل١ ْفظ األسداخ 

ع٢ٓ ايجبات يف َٔ فرت٠ ألخس٣، مب

اضتدداّ ايطٝاضات احملاضب١ٝ، ٚال ٜعين 

ايتػٝري يف ايطسٜك١  إَها١ْٖٝرا عدّ 

احملاضب١ٝ ٚإمنا جيب إٔ ٜهٕٛ ٖرا 

َٚفصح عٓ٘ يف ايكٛا٥ِ  ًاايتػٝري َربز

 املاي١ٝ.  

  املالية: والكوائه التكارير: 1/2
ما ىو إاّل وسيمة أو  بصفة عامة التقرير في اطار النظام المحاسبي إن  

أداة لعرض وتوصيل المعمومات التي ينتجيا النظام المحاسبي لألطراف 
المستفيدة، وقد تتضمن التقارير معمومات مالية فقط وفي ىذه الحالة تسمى 
بالقوائم المالية، وقد تتضمن التقارير مكونات مالية وغير مالية مثل معمومات 

 المالية وفي ىذه الحالة تسمى بالتقارير منشأةلموالتسويقي  اإلنتاجيعن النشاط 
والجداول المرفقة بالتقرير  اإلدارةمثل تقرير لجنة المراجعة وتقرير مجمس 

وكذلك نشرات االكتتاب والتقارير المقدمة لمجيات الحكومية  لممنشأةالسنوي 
وغير ذلك. مع مالحظة أن القوائم المالية تتم مراجعتيا من قبل مراجع خارجي 

ستقل بخالف محتويات التقارير األخرى التي ُتعد بمعرفة اإلدارة والتي قد ال م
تخضع لممراجعة من قبل مراجع خارجي مستقل. وتتمخص أىداف التقارير 
والقوائم المالية في توفير معمومات مناسبة لممستفيدين تساعدىم في اتخاذ العديد 

 من القرارات وذلك عمى النحو التالي:  
 في اتخاذ  والمرتقبونن و ن الحاليو ومات تساعد المستثمر توفير معم

)شراء أو بيع أو االحتفاظ بأدوات حقوق  المتعمقة بـ قرارات االستثمار
 .(الممكية أو أدوات الدين
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  والمقرضون والمرتقبونن و ن الحاليو توفير معمومات تساعد المستثمر 
 في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة. والدائنون

  والمقرضون والمرتقبون المستثمرون الحاليونتوفير معمومات تساعد 
في تقدير العائد من االستثمار في أدوات حقوق الممكية  والدائنون

 وأدوات الدين. 
  توفير معمومات عن موارد المنشأة )األصول( والمطالبات التي تكون

الممكية(، عمى المنشأة لمغير )االلتزامات( أو لممساىمين )حقوق 
 والتغيرات في ىذه الموارد وتمك المطالبات سواء لمغير أو لممساىمين.

  المنشأةالقياس الدوري لدخل. 
  وكيفية استخدام  لممنشأةتوفير معمومات عن مصادر األموال المتاحة

 ىذه األموال. 
   أىواع التكارير:: 1/2/1

المعمومـــــــات ُتعتبـــــــر التقـــــــارير الماليـــــــة بمثابـــــــة المنـــــــتج النيـــــــائي لنظـــــــام 
المحاســــبية، وتتعــــدد طــــرق تصــــنيف وتقســــيم التقــــارير الماليــــة حســــب األســــاس 

 المستخدم في التصنيف وفيما يمي أىم ىذه التصنيفات:
 : التصييف حصب اجلَة املصتفيدة مً التكارير: أواًل

 :  تكارير داخلية -أ 

ىي التقارير الُمعدة الستخداميا من قبل اإلدارة وتتضمن المعمومات المالية 
التي ُينتجيا النظام المحاسبي بيدف توصـيميا إلـى المسـتويات اإلداريـة المختمفـة 

 في شكل قوائم وتقارير مالية. المنشأةداخل 
 تكارير خارجية:  -ب 

 :تمثل التقارير الُمعدة لممستخدمين الخارجيين، وتتضمن
ُتعــد لمقابمــة : تكااارير خارجيااة اات اشااتوداو أو صاار  خااا   -

احتياجــات أطـــراف محـــددة كـــالبنوك والضـــرائب وســـوق األوراق 
 المالية.
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ُتعــد لمقابمــة : تكااارير خارجيااة اات اشااتوداو أو صاار  عاااو    -
االحتياجات المشتركة لكافة األطراف ذات المصـمحة والميتمـة 

وقائمـة الـدخل وقائمـة ، وتتضمن قائمة المركـز المـالي بالمنشأة
التــــدفقات النقديــــة وقائمــــة التغيــــر فــــي حقــــوق الممكيــــة وتقريــــر 

 مجمس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات.
 هلدف مً إعداد التكارير:حصب اتصييف ثاىًيا: ال

 تكارير التوطيط : 

تتعمـــق تقـــارير التخطـــيط باتخـــاذ القـــرارات التـــي تتعمـــق بـــالتنبؤ باألحـــداث 
المستقبمية، وغالًبا ما تأخذ ىذه التقارير الشكل التحميمي الذى يعتمد عمـى تحميـل 

بيـــدف تقـــدير القـــيم لفتـــرة أو فتـــرات مســـتقبمية مثـــال ذلـــك   Trendsاالتجاىـــات 
البــا مــا تصــب ىــذه النوعيــة مــن التنبــؤ بــاإليرادات أو قــيم المبيعــات وكمياتيــا. وغ

التقـارير وتُبمــور فــي صــورة موازنــات تخطيطيـة متكاممــة تتضــمن تقــديرات النشــاط 
جاريــة ( أو لفتــرات زمنيــة طويمــة لفتــرة زمنيــة مقبمــة ) موازنــات  بالمنشــأةالخــاص 

موازنات رأسـمالية (. وىـذه النوعيـة مـن التقـارير عـادة مـا تتسـم بالدوريـة، وعـادة )
الحاسب اآللي في تصميم برامج تطبيقية خاصة بإعداد ىذه النوعيـة ما ُيستخدم 
 من التقارير.

 تكارير األداء : 

 المنشأةالتي تمت داخل  األحداثىي التقارير التي تعبر عن نتائج 
خالل فترة معينة ، وعادة ما تستخدم ىذه التقارير في الرقابة وتقييم األداء  ومن 
 أمثمة ىذه النوعية من التقارير قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، والتقارير

الربع سنوية عن المبيعات، وقوائم التحميل المالي، قوائم تحميل الشيرية و 
 انحرافات الموازنة... الخ.

تتسم ىذه التقارير أيضا بالدورية ومن ثم أيضا يتم تصميم  وعادة ما
 ا وبصورة دورية.برامج تطبيقية خاصة بإعداد ىذه النوعية من التقارير الكترونيً 
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 :التكارير اخلاصة 

وىى ذلك النوع من التقارير التي تعد بناًء عمى طمب االدارة ، وُتعد 
 لتحقيق أىداف معينة منيا:

معمومات التخاذ قرارات خاصة مثل شراء أو تأجير الحصول عمى  -
 بعض األصول الثابتة ، شراء أو صنع بعض قطع الغيار.

قبول أو رفض البيع بأسعار مخفضة ، وكذلك االستمرار في انتاج  -
 بعض السمع أو إيقاف انتاجيا ... الخ.

 المنشأةتوفير معمومات عن بعض المشاكل اليامة التي تواجو   -
ارير عن الطاقة العاطمة في بعض األقسام ، تقارير عن مثل التق

طمبيات العمالء التي لم يتم تمبيتيا ، تقارير عن بعض اصناف 
 المواد الخام المطموبة لإلنتاج ... الخ.

الحصول عمى معمومات اضافية عن أسباب االنحرافات غير   -
، أو عن بعض الفرص المنشأةالعادية التي تعرضت ليا عمميات 

 االستثمارية ...الخ.
ُتعد لمقابمة احتياجات أطراف محددة كالبنوك والضرائب وسوق   -

 األوراق المالية.
وتتميز التقارير الخاصة بأنيا تقارير ُتطمب عند الحاجة أي أنيا تقارير 
غير دورية، ومن ثم ال يتم برمجتيا الكترونًيا، إنما يتم االستعانة بالحاسب 

لتقارير لالستفادة من أدوات التحميل المالي التي توفرىا اآللي في إعداد ىذه ا
حيث يتم  MS Excelبعض برامج الحاسب كما ىو الحال في برنامج 

االستفادة من أدوات التحميل المتاحة بالبرنامج مثل وحدات السيناريو 
Scenario  ومعالج الحمول ،Solver التحميالت المالية الالزمة  في اجراء

 إلعداد مثل ىذه التقارير.
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 أشض إعداد التكارير والكوائه املالية::  1/2/2

حددت معايير المحاسبة الدولية بشكل مفصل متطمبات العرض العادل 
، وُيعد المعيار المحاسبي األول المعيار المنشآتلمبيانات المالية التي ُتعدىا 

الخاصة  واإلرشاداتالذي حدد األسس العامة والشاممة لعرض القوائم المالية 
بمكوناتيا، كما أّن ليذا المعيار أىمية كبيرة في طريقة معالجة أصول والتزامات 

عداد القوائم المالية في  اإلفصاح، وكذلك طريقة لممنشأة وحقوق الممكية  وا 
. وقد تم تصميم ىذا المعيار بصفة أساسية لتحسين نوعية المنشآتتمف مخ

المعمومات المالية المعروضة؛ أي ييدف إلى بيان األساس في كيفية عرض 
البيانات المالية ذات الغرض العام، وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع البيانات 

 األخرى. لممنشآتلية لمفترات السابقة والبيانات الما بالمنشأةالمالية الخاصة 
( عمى عدة أسس عامة يجب 1نص المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 : االنطالق منيا عند إعداد القوائم المالية، وىي

  :شالمة وعدالة العر  وااللتساو مبعايري احملاشبة 

يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي  . 1
. وفى جميع األحوال لممنشأةواألداء المالي والتدفقات النقدية 

يتحقق العرض السميم لمقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير 
متى  اإلضافية اإلفصاحانالمحاسبة تطبيًقا سميًما مع توفير 

 كانت ضرورية.
التي تعد قوائميا المالية طبًقا لمعايير  المنشأةينبغي عمى  . 2

المحاسبة أن تفصح عن التزاميا بيذه المعايير. وال تعتبر 
القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة ما لم يتم الوفاء 

 بالمتطمبات الواردة في كل معايير المحاسبة.
 :االشتنرارية 

اإلدارة بعمل تقييم  يراعى عند إعداد القوائم المالية، أن تقوم
لقدرة المنشأة عمى االستمرار، ويجب أيضًا إعداد القوائم المالية عمى 
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أساس استمرار المنشأة ما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفية المنشأة أو 
 التوقف عن التعامل أو أنو ال بديل أماميا سوى أن تفعل ذلك.

 :أشاط االشتحكام 
جميع القوائم المالية عمى أساس االستحقاق فيما عدا  إعداديتم 

 قائمة التدفقات النقدية فإنيا ُتعد طبًقا لألساس النقدي.
 : الجبات يف العر 

الثبات عند عرض وتبويب البنود في القوائم  مبدأيجب تطبيق 
 المالية من فترة ألخرى، ما لم:

 في طبيعة عمميات المنشأة . اً ممموس اً يحدث تغيير  -
 إلىالعرض والتبويب سوف يؤدى  يتبين أن تغيير أسموب -

 عرض أكثر مالئمة. 
 يتطمب معيار محاسبي آخر إجراء تغيير في العرض. -
 :األٍنية اليصبية والتجنيع 

يجب عرض كل بند من البنود ذات األىمية النسبية بشكل 
منفصل في القوائم المالية. أما البنود غير اليامة فأنو يتم تجميعيا مع 
البنود التي ليا طبيعة أو أىمية مماثمة وال يتطمب األمر عرض كل 

 منيا عمى حدة. 
 املكاصة  : 

ال يجب إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات، وال بين 
والمصروفات، ما لم يكن ذلك مسموًحا بو بمقتضى معيار  اإليرادات

 محاسبة أخر.
 املعلومات املكارىة  : 
عن معمومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل  اإلفصاح.  يجب 1

 المعمومات الرقمية في القوائم المالية. 
يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب  . 2

ذا تم إعادة التبويب  البنود في القوائم المالية ما لم يتعذر ذلك، وا 



 إلعداد ايكٛا٥ِ ٚايتكازٜس املاي١ٝ  ايفصٌ األٍٚ 9  اإلطاز املفاُٖٝٞ

10 

 

عن: طبيعة إعادة التبويب، قيمة البنود التي تم  اإلفصاحيجب 
 إعادة تبويبيا، سبب إعادة التبويب.

عن: سبب تعذر إعادة  اإلفصاحتعذر إعادة التبويب، يجب إذا  . 3
التبويب، طبيعة التسويات التي كان يجب إجراؤىا في حالة إعادة 

 التبويب.
  األطراف املصتفيدة مً التكارير والكوائه املالية:: 1/2/3

المالية إلى مجموعتين والقوائم يمكن تقسيم المستفيدون من التقارير       
 رئيسيتين، ىما:
 :بامليعأة : مصتفيدوٌ هله اٍتناو مباظراًل أو

، وكذلك والمرتقبون المستثمرون الحاليونتشمل ىذه المجموعة 
، ومصمحة الضرائب، والجيات الحكومية ، والمرتقبون الحاليون المقرضون

واإلدارة، والموظفين، والعمالء، والموردون. وفيما عدا اإلدارة يعتبر المستفيدون 
في ىذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظًرا النعدام درايتيم اليومية بأنشطة 

 .المنشأة
 هله اٍتناو صري مباظر بامليعأة: ثاىًيا: مصتفيدوٌ

تشمل ىذه المجموعة الجيات الحكومية الرقابية، والجيات الحكومية 
المسئولة عن تخطيط وتوجيو االقتصاد. ويعتبر المستفيدون في ىذه المجموعة 

 .المنشأةمستفيدين خارجيين نظًرا النعدام درايتيم اليومية بأنشطة 
المجموعتين السابقتين حسب قدرتيم ن في و كما يمكن تقسيم المستفيد

أو سمطتيم عمى تحديد المعمومات التي يحتاجون إلييا من المنشأة إلى 
 مجموعتين كاآلتي:
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: مصتفيدوٌ لديَه الكدرة أو الصلطة على حتديد املعلومات اليت  أواًل
 :امليعأةحيتاجوىَا مً 

ئب، والجيات الحكومية ، وتشمل ىذه المجموعة مصمحة الضرا
سئولة عن تخطيط ، والجيات الحكومية الرقابية، والجيات الحكومية المواإلدارة

 وتوجيو االقتصاد.
مصتفيدوٌ ليصت لديَه الكدرة أو الصلطة على حتديد  ثاىًيا:

 :امليعأةاملعلومات اليت حيتاجوٌ إليَا مً 

وتشمل ىذه المجموعة باقي قطاعات المستخدمين عمى الرغم من أن 
قد تتوافر لدييم القدرة عمى تحديد بعض المعمومات التي  المقرضونبعض 

. ولكن نظًرا ألنو في معظم حاالت اإلقراض يعتمد المنشأةيحتاجونيا من 
ونظًرا لعدم  المنشأةالمقرضون إلى حد كبير عمى القوائم المالية التي تقدميا 

قدرة ىذا القطاع من المستفيدين عمى فرض معايير محاسبة مالية يتم عمى 
أساسيا إعداد القوائم المالية المقدمة إلييم فقد تم تصنيفيم ضمن ىذه المجموعة 

 من قطاعات المستفيدين. 
كما يمكن تقسيم األطراف المستفيدة من التقارير المالية إلى مستفيدين       

، والمحممين والمرتقبون المستثمرون الحاليون، و  المقرضونمثل  خارجيين
الماليين .... الخ، وكذلك مستخدمين داخميين مثل اإلدارة، والنقابات العمالية. 

 وفيما يمي احتياجات كال المجموعتين بشكل أكثر تفصياًل:
 ٌاملكرضو : 

مثل الموردون والبنوك وحممة السندات حيث تساعدىم القوائم والتقارير 
تيا عمى سداد التزاماتيا، ومدى قدر  لممنشأةالمالية في تحديد المركز المالي 

 يم الحصول عمى ىذه المعمومات من:ويمكن
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 قائنة التدفكات اليكدية قائنة الدخل قائنة املرنس املالي
املتداٚي١ َكاز١ْ األصٍٛ  -

ٚااليتصاَات املتداٚي١ 

 ٚايٓطب١ بُٝٓٗا.

َد٣ اتطام ٖٝهٌ  -

ايتٌُٜٛ، ْٚطب١ سكٛم 

 إمجايٞاملًه١ٝ إىل 

 االيتصاَات.

تٛضح صايف ايدخٌ َٔ  -

 ْػاط ايتػػٌٝ.

تٛضح عدد َسات تػط١ٝ  -

ايفٛا٥د مبا ٜعين قدز٠ 

أزباح املٓػأ٠ ع٢ً 

 تػط١ٝ عب٤ ايدٜٕٛ.

تٛضح صايف ايتدفكات  -

ايٓكد١ٜ َٔ األْػط١ 

 ايتػػ١ًٝٝ.

املصادز املدتًف١  -

 ١ٜدكٓيا تاكفدتًي

 ٚايتطٛز ٚايُٓٛ فٝٗا.

 ٌواملرتكبوٌ املصتجنروٌ احلاليو: 

يكون ىدفيم من القوائم المالية االطمئنان عمى استثماراتيم حيث 
يم الحصول عمى ىذه المعمومات من قق من مدى كفاءة اإلدارة. ويمكنوالتح

خالل حساب بعض النسب والمؤشرات مثل معدل العائد عمى االستثمار، 
ومعدل العائد عمى حقوق الممكية، ونسبة التداول، ونسبة التداول السريعة، 

 ومعدل دوران رأس المال العامل ....الخ. 

يدف ت المالية بيقوم المستثمر الحالي بحساب ىذه النسب والمؤشرا
، أما المستثمر المرتقب فيقوم بحساب ىذه النسب والمؤشرات تقييم استثماراتو

 من عدمو. المنشأةالمالية بيدف اتخاذ قرار االستثمار في 
 :اهليئات واجلَات احلهومية 

مثل مصمحة الضرائب والجيات الحكومية الرقابية، والجيات الحكومية 
 المسئولة عن تخطيط وتوجيو االقتصاد.

 :اإلدارة 

تسير  المنشأةحيث تساعد القوائم المالية اإلدارة في تحديد ما اذا كانت 
في االتجاه الصحيح وتساعدىا أيضا في اتخاذ العديد من القرارات المتعمقة 

 بتوسيع النشاط وتحديد مصادر التمويل المناسبة.
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 :املوظفوٌ وىكاباتَه العنالية 

والمكافآت والمزايا النقدية  تقدم قائمة الدخل معمومات عن األجور
والعينية والرعاية الصحية لمعاممين، كما أن قائمة التدفقات النقدية باإلضافة إلى 
قائمة الدخل تقدم معمومات عن مدى حصول العاممين عمى نصيبيم في 
األرباح الموزعة، باإلضافة إلى بعض التقارير األخرى مثل تقرير مجمس اإلدارة 

ت ىامة عن مدى مساىمة اإلدارة ووفاءىا بكافة التزاماتيا والذي يقدم معموما
 تجاه موظفييا. 

 : إعداد الكوائه املالية األشاشية: 1/3
كان ىدف واىتمام مستخدمي القوائم المالية مركًزا عمى الدخل وعمى 
ربحية السيم الواحد كأساس التخاذ القرار، لكن في اآلونة األخيرة بدأ االىتمام 

عمى توليد النقدية، فتحول بذلك االىتمام من  المنشأةيتوجو إلى سيولة وقدرة 
أخرى مثل قائمة المركز المالي  االىتمام بقائمة الدخل إلى االىتمام بقوائم مالية
 تقديمتقتصر عمى  القوائم الماليةوقائمة التدفقات النقدية، حيث كانت أىداف 

معمومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول الوضع المالي ونتائج األعمال 
ومساءلتيا عن  المنشأةإظيار نتائج إدارة ييرات في  المركز المالي، وكذلك والتغ

بالتدفقات النقدية وأصبح االىتمام اآلن يشمل محاولة التنبؤ مواردىا المالية، 
قدرة عمى توليد صافي تدفقات نقدية تحقق معرفة الالمستقبمية، وذلك من أجل 

، وتشمل أيًضا تقديم معمومات حول الموارد والدائنونعوائد لممستثمرين 
ليذه الموارد، والمعمومات التي ليا تأثير عمى االقتصادية وااللتزامات المقابمة 

العمميات واألحداث، والظروف التي أدت تغيير الموارد وااللتزامات، باإلضافة 
 إلى تقديم معمومات مفيدة حول االستثمار والعمميات األخرى.

ولقد تعارضت اآلراء حول أي من القوائم المالية أكثر أىمية، ىذا 
الدخل تعتبر أكثر أىمية ألنيا ُتظير األرباح الحالية مما فالبعض يرى أن قائمة 

يسيل التنبؤ باألرباح المستقبمية، فاألرقام الفعمية تعتبر األساس لمتنبؤ 
بالمستقبل، كما تساعد قائمة الدخل عمى إمكانية تقييم كفاءة اإلدارة في استخدام 

 الموارد االقتصادية المتاحة.
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ة المركز المالي ىي األىم، ألنيا تعكس يرى البعض األخر أن قائمكما 
المالي، كما أنيا تمثل الموارد المتاحة لسداد االلتزامات  المنشأةحقيقة مركز 

تجاه الدائنين، وىناك من يرى أن قائمة التدفقات النقدية ىي األكثر أىمية حيث 
ت عمى إجراء توزيعا المنشأةيستطيع مستخدمو البيانات المالية تقييم مدى قدرة 

 لألرباح ومقابمة متطمبات التوسع واالستثمار.
وتبقى القوائم المالية وسيمة اإلدارة األساسية في االتصال باألطراف ىذا 

، فمن خالل ىذه القوائم المالية يمكن لكل األطراف المنشأةالميتمة بأنشطة 
 ، وما حققتولممنشأةالتعرف عمى العناصر األساسية المؤثرة عمى المركز المالي 

 عمى اختالفيا بإعداد أربع قوائم أساسية ىي: المنشآتمن نتائج، وتمتزم 
 .قائمة المركز المالي 
 .قائمة الدخل الشامل 
 .قائمة التدفقات النقدية 
 .قائمة التغير في حقوق الممكية 

وفيما يمي عرًضا لكيفية إعداد ىذه القوائم المالية مع بيان أسس 
 (:1الدولي رقم )التبويب طبًقا لمعيار المحاسبة 

 : قائنة املرنس املالي:  1/3/1

 لممنشآتتركز ىذه القائمة عمى تقديم معمومات عن الموارد االقتصادية 
وكذلك االلتزامات المقابمة ليذه الموارد سواء لمغير أو لممساىمين، ومن ثم فإن 
ىذه القائمة تُقدم معمومات لممستخدمين تساعدىم في تقييم المركز المالي 

شركة وكذلك الحكم عمى مدى سالمة الييكل المالي بما يتيح ليم اتخاذ لم
 القرارات المتعمقة بمنح االئتمان سواء قصير أو طويل األجل.

وفيما يتعمق بتصنيف بنود قائمة المركز المالي، فإنو يجب كما أنو 
تصنيف بنودىا إلى متداول وغير متداول سواء لألصول أو لاللتزامات، حيث 

( عمى مجموعة من االعتبارات اليامة التي 1معيار المحاسبة الدولي رقم )نص 
 يجب مراعاتيا عند إعداد القوائم المالية ىي:
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 :الفصل بني األصول وااللتسامات املتداولة وصري املتداولة 

أن تقوم بعرض األصول المتداولة وغير  منشأةيجب عمى كل  . 1
المتداولة وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة في تبويبات 
منفصمة في صمب الميزانية، إال إذا كان عرض القوائم المالية 

يعطى معمومات موثوق فييا وأكثر بما بترتيب درجة السيولة 
ل وعند تطبيق ىذا االستثناء يتم عرض جميع األصو  ،مالءمة

 وااللتزامات طبقًا لترتيب درجة السيولة.
بالنسبة لكل بند من بنود األصول وااللتزامات التي تتضمن  . 2

مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء منيا خالل فترة ال تتجاوز 
أثنى عشر شيرًا من تاريخ الميزانية. ومبالغ أخرى يتوقع 

من تاريخ  استردادىا أو سدادىا لفترة تزيد عن أثنى عشر شيراً 
 عن ذلك. باإلفصاح المنشأةالميزانية، تمتزم 

  األصول املتداولة: يبوب األصل على أىُ أصل متداول عيدما يتوفر
 فيُ واحد مً العروط التالية:

عندما يكون من المتوقع تحقق قيمتو أو يكون محتفظًا بو  . 1
بغرض البيع أو االستخدام خالل دورة التشغيل المعتادة 

 .لممنشأة
 يتوقع تحقق قيمتو خالل اثني عشر شيرًا من تاريخ الميزانية. . 2
 .اإلتجارعندما يحتفظ بو أساًسا لغرض  . 3

أو ما في حكميا ما لم يكن  نقديةإذا كان األصل يتمثل في  . 4
ىناك قيود تمنع تبادلو أو استخدامو في سداد التزام لمدة اثنى 

 عشر شيرًا عمى األقل بعد تاريخ الميزانية.
وبخالف ذلك يتعين تبويب كافة األصول األخرى عمى أنيا أصول 

 غير متداولة.
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 مالحعة ٍامة: 

تشمل األصول المتداولة المخزون المعد لمبيع أو لالستخدام والذي 
يتوقع تحقق قيمتو خالل دورة التشغيل المعتادة، وكذلك العمالء حتى عندما ال 
يكون متوقعًا تحصيل أرصدتيا خالل اثنى عشر شيرًا من تاريخ الميزانية. ويتم 

متداولة إذا كان متوقعًا  تبويب األوراق المالية القابمة لمتداول عمى أنيا أصول
 التصرف فييا خالل أثنى عشر شيرًا من تاريخ الميزانية. 

 بوب االلتساو على أىُ متداول عيدما يتوافر االلتسامات املتداولة: ُي
 :واحد مً العروط التالية فيُ 

 .لممنشأةيكون من المتوقع تسويتو خالل دورة التشغيل المعتادة  . 1
مستحق التسوية خالل اثنى عشر شيرًا من أن يكون االلتزام  . 2

 تاريخ الميزانية.
 أن يكون بغرض المتاجرة . . 3
حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام  المنشأةليس لدى  . 4

 لمدة اثنى عشر شيرًا عمى األقل بعد تاريخ الميزانية.
وبخالف ذلك يتعين تبويب كافة االلتزامات األخرى عمى أنيا التزامات 

 متداولة. غير
 :  مالحعة ٍامة

تمثل بعض االلتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون ومستحقات 
العاممين وتكاليف التشغيل المستحقة األخرى جزءًا من رأس المال العامل 

. وتبوب تمك البنود التشغيمية لممنشأةالمستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة 
تستحق السداد أو التسوية بعد أثنى عشر  كالتزامات متداولة حتى ولو كانت

 شيرًا من تاريخ الميزانية.
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 :معلومات يته عرضَا يف صلب امليساىية 

. يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصمة في صمب الميزانية 1
 وىى:

األصول الثابتة، االستثمارات العقارية، األصول غير الممموسة، 
العمالء والمدينون المتنوعون، النقدية وما في األصول المالية، المخزون، 

حكميا، الموردون والدائنون المتنوعون، األصول وااللتزامات الضريبية، 
المخصصات، االلتزامات المالية، الضرائب المؤجمة، حقوق األقمية، رأس المال 

 المدفوع واالحتياطيات.
ية في يجب عرض البنود اإلضافية والعناوين والمجاميع الفرع . 2

بنود منفصمة في صمب الميزانية، إذا كان العرض عمى ىذا 
النحو أمرًا ضروريًا لضمان العرض السميم لممركز المالي 

 . ةأشنممل
أصوليا والتزاماتيا المتداولة منفصمة  المنشأةعندما تعرض  . 3

عن أصوليا والتزاماتيا غير المتداولة في صمب الميزانية، 
ة سواء كانت أصواًل أو التزامات يجب تبويب الضرائب المؤجم
 ضمن البنود غير المتداولة.

 رضَا إما يف صلب امليساىية أو يفاملعلومات اليت قد يته ع 
  : اإليضاحات

أن تعرض في صمب الميزانية أو في  المنشأةيجب عمى  .1
أخرى فرعية لمبنود المنفصمة  اإليضاحات المتممة تبويبات

. المنشأة ياالمعروضة التي تم تبويبيا بشكل يتالءم مع عمميات
وتتوقف درجة التفصيل إلى تبويبات فرعية في صمب الميزانية أو 

عمى متطمبات معايير المحاسبة وحجم وطبيعة  اإليضاحاتفي 
 البند، فعمى سبيل المثال يتم التبويب حسب النوعية كما يمي:
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يتم تحميل المدينون إلى: مبالغ مستحقة عمى العمالء، ومبالغ   -
مستحقة عمى أعضاء آخرين في المجموعة، ومبالغ مستحقة 
عمى أطراف ذات عالقة، ومبالغ مدفوعة مقدمًا، ومبالغ مدينة 

 أخرى.
يتم تبويب المخزون تبويبًا فرعيًا إلى تبويبات مثل: بضائع   -

نتاج تام. وخامات ومستمزمات وأعمال تحت  التشغيل وا 
يتم تحميل المخصصات بحيث تعرض: المخصصات الخاصة   -

بتكاليف مزايا العاممين بشكل منفصل، ويتم تبويب 
 .المنشأةالمخصصات األخرى بشكل يتالءم مع عمميات 

يتم تحميل رأس المال واالحتياطيات بحيث تعرض بشكل   -
 بأنواعيا. منفصل فئات رأس المال المدفوع، واالحتياطيات

ن تفصح إما في صمب الميزانية أو في قائمة أيجب عمى المنشأة . 2
التغيرات في حقوق الممكية أو في اإليضاحات المتممة ليا عن 

 اآلتي:
 فيما يتعمق بكل فئة من أسيم رأس المال:• 

 عدد األسيم المرخص بيا .  -
يتم دفعيا عدد األسيم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم   -

 بالكامل.
 القيمة اإلسمية لمسيم.  -
 تسوية عدد األسيم في بداية السنة مع عدد األسيم في نياية السنة.  -
الحقوق واالمتيازات والقيود الخاصة بتمك الفئة بما في ذلك القيود   -

 المفروضة عمى توزيع أرباح األسيم ورد رأس المال.
تيا في أسيم رأسماليا أو التي ذا المنشأةالحصة التي تحتفظ بيا   -

 الشقيقة أو التابعة ليا. المنشآتتحتفظ بيا 
 وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الممكية. • 

وفيما يمي عرًضا ممخًصا يوضح تصنيف بنود قائمة المركز المالي 
 (:1طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
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 اضتجُازات يف غسنات غكٝك١ 

 أصٍٛ َاي١ٝ َتاس١ يًبٝع

  

   امجايٞ األصٍٛ غري املتداٚي١    

   أصٍٛ َتداٚي9١       

   املدصٕٚ

   عُال٤ ٚسطابات َد١ٜٓ

   أصٍٛ َتداٚي١ أخس٣

   يف سهُٗا ايٓكد١ٜ َٚا

   امجايٞ األصٍٛ املتداٚي١    

   امجايٞ األصٍٛ

   سكٛم املًه١ٝ ٚااليتصاَات

   سكٛم املًه9١ٝ   

   زأع املاٍ املدفٛع

   استٝاطٝات

   أزباح َسس١ً

   امجايٞ سكٛم املًه١ٝ        

   االيتصاَات غري املتداٚي١

   قسٚض ط١ًٜٛ األدٌ   

   رلصصات ط١ًٜٛ األدٌ   

   ضسا٥ب َؤد١ً   

   امجايٞ االيتصاَات غري املتداٚي١      

   االيتصاَات املتداٚي١

   َٛزدٕٚ ٚسطابات دا١ٓ٥    

   قسٚض قصري٠ األدٌ    

   اجلص٤ املتداٍٚ َٔ ايكسٚض ط١ًٜٛ األدٌ    

   ضسٜب١ داز١ٜ َطتشك١    

   رلصصات قصري٠ األدٌ    

   امجايٞ االيتصاَات املتداٚي١   

   امجايٞ االيتصاَات       

   امجايٞ سكٛم املًه١ٝ ٚااليتصاَات
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رأس المال العامل كما  إظيارويمكن عرض الميزانية بشكل يؤدي إلى 
 يمي:

   (0أصٍٛ َتداٚي١        )     

   (1( ايتصاَات َتداٚي١      )-)

   1 – 0=  2= زأع املاٍ ايعاٌَ 

   (3+ أصٍٛ غري َتداٚي١  )

 ×××  3+  2=  4= زأع املاٍ املطتجُس 

   ٜٚتِ مت9ًٜ٘ٛ

   ايتصاَات غري َتداٚي١ 

   سكٛم املًه١ٝ 

  ××× 

 : يساعد التصنيف السابق وألغراض التحميل المالي عمى
  تسييل الحصول عمى المعمومات الالزمة لمحكم عمى المركز المالي

لمشركة، وذلك من ناحية كفاءة استخدام الموارد المتاحة ودراسة الييكل 
 .لممنشأةالمالي وتقييم مركز السيولة واليسر المالي 

  ومدى قدرتيا  المنشأةتقديم تقرير لمستخدمي القوائم المالية حول سيولة
تزاماتيا تجاه الدائنين وما ليا من حقوق لدى الغير وما عمى الوفاء بال

 عمييا من التزامات تجاه الغير.
  يمكن االعتماد عمى قائمة المركز المالي الستخراج وتحميل عدة نسب

وقدرتيا عمى الدفع ومدى  المنشأةلمحصول عمى تفيم كامل لسيولة 
عمى تمبية  المنشأةفعالية إدارة األصول. وتشير السيولة إلى قدرة 

عمى الدفع إلى قدرتيا  المنشأةالتزاماتيا قصيرة األجل، وتشير قدرة 
أما فعالية إدارة األصول فتشير إلى عمى تمبية التزاماتيا طويمة األجل، 

عمى استخدام أصوليا بصورة فعالة وذلك لتوليد  المنشأةقدرة مديري 
 دائنييا.و  المنشأةعائد مناسب لمالك 
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ت التــي يـــتم اســتخداميا لتقيـــيم الســيولة، مســـتوى ومـــن أمثمــة المؤشـــرا ، اذىــ
النقديــــة المتــــوفر فعــــاًل، ونســــبة التــــداول، ونســــبة الســــيولة، ورأس المــــال العامــــل. 
ويشــــير ارتفــــاع ىــــذه المؤشــــرات بصــــفة عامــــة إلــــى تــــوافر ســــيولة جيــــدة لمقابمــــة 

 االلتزامات قصيرة األجل.
فمـــن أمثمتيـــا؛ نســـبة إجمـــالي الـــديون إلـــى  الســـدادأمـــا مؤشـــرات القـــدرة عمـــى 

إجمـالي األصـول، ونسـبة الــديون طويمـة األجـل إلـى حقــوق الممكيـة، وعـدد مــرات 
عمى سداد  المنشأةتغطية الفوائد. وكمما انخفضت النسبة األولى كمما زادت قدرة 

الديون، أما انخفاض النسـبة الثانيـة فيعنـي ارتفـاع نصـيب التمويـل طويـل األجـل 
أمــا عمــى الــدفع.  المنشــأةممـا زادت قــدرة ي )الــذاتي (الــذي يقدمــو المــالك وكالـداخم

خـالل الفتـرة عمـى تغطيـة مـدفوعات  المنشـأةالمؤشـر الثالـث فيقـيس قـدرة مكاسـب 
 الفائدة خالل الفترة.

فيما يتعمق بمؤشـرات فعاليـة إدارة األصـول فإنيـا تتعمـق بـالمخزون السـمعي، 
واألصول غير المتداولة، ومـن أمثمتيـا؛ معـدل  والحسابات المدينة واوراق القبض

دوران المخـــزون الســـمعي ، فتـــرة التخـــزين، معـــدل دوران المـــدينين، فتـــرة تحصـــيل 
حسـابات المـدينين، معــدل دوران األصـول غيـر المتداولــة. وتشـير زيـادة معــدالت 
الـــدوران إلـــى فعاليـــة أكبـــر فـــي إدارة األصـــول، كمـــا تشـــير قمـــة)انخفاض( فتـــرات 

 والتحصيل إلى زيادة فعالية إدارة األصول.التخزين 
إلـــى أنـــو ســـوف يـــتم تنـــاول المؤشـــرات الســـابقة بشـــيء مـــن  اإلشـــارةوتجـــدر 
 .الفصل الثالث من ىذا الكتاب التفصيل في 
 : قائنة الدخل العامل :  1/3/2

في  المنشأةيتمثل اليدف من إعداد ىذه القائمة في قياس مدى نجاح      
استغالل الموارد المتاحة ليا خالل فترة زمنية معينة في تحقيق أرباح، حيث 

عمى التنبؤ باألرباح المحاسبية بطريقة مباشرة وكذلك  ةمئاقلا هذى تساعد
 المنشأةبالتدفقات النقدية المتوقعة مستقباًل بطريقة غير مباشرة، وذلك ألّن أداء 

المستقبل بما يساعد في الماضي والحاضر ينعكس بشكل كبير عمى أداءىا في 
 عمى التنبؤ باألرباح المستقبمية وكذلك بالتدفقات النقدية المستقبمية.
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 والدائنونتكتسب قائمة الدخل أىميتيا في أنيا توفر لممستثمرين      
المعمومات التي تساعدىم عمى التنبؤ بمقدار وتوقيت ودرجة عدم التأكد 

تساعد التنبؤات الدقيقة بالتدفقات المصاحبة لمتدفقات النقدية في المستقبل. و 
، كما لممنشأةالنقدية في المستقبل المستثمرين عمى تقدير القيمة االقتصادية 

. كما يمكن أن بالمنشأةتساعد الدائنين عمى تحديد احتمال استرداد حقوقيم 
 المنشأةُتستخدم قائمة الدخل بواسطة أطراف أخرى كالعمالء وذلك لتحديد قدرة 

السمع والخدمات المطموبة، واتحادات العمال كأساس لممفاوضات عمى تقديم 
 حول األجور...الخ.

( إلى ضرورة تقديم افصاح مالئم في 1أشار معيار المحاسبة الدولي رقم )     
عن المعمومات المكونة لصافي الدخل والتي  اإلفصاحقائمة الدخل حيث يجب 

سائر، وتعتمد التفرقة بين تتمثل في اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخ
االيرادات والمكاسب والتفرقة بين المصروفات والخسائر إلى حد كبير عمى 

. كذلك يجب فصل النتائج التشغيمية عن تمك الناتجة لممنشأةاألنشطة النمطية 
وذلك ألن األنشطة التشغيمية ُتعتبر  لممنشأةعن أنشطة فرعية أو غير تشغيمية 

 .  لممنشأةالمصدر الرئيسي لمحصول عمى اإليرادات والتدفقات النقدية 
يتعمق بتصنيف بنود قائمة الدخل، فإنو يجب تصنيف بنودىا  فيماىذا و      

 ومكوناتيا الفرعية والوسيطة إلى ما يمي:
 :والعمميات يوضح بو إيرادات ومصروفات األنشطة  اجلسء التعغيلي

، ويتضمن إيراد المبيعات، وتكمفة البضاعة لممنشأةالتشغيمية األساسية 
المباعة، وكذلك مصروفات البيع والتوزيع، باإلضافة إلى المصروفات 

 العمومية واإلدارية.
  يوضح بو إيرادات ومصروفات األنشطة التعغيلي صري اجلسء :

 الثانوية أو الفرعية لمشركة.
 المنشأةح ضريبة الدخل المفروضة عمى دخل : يوضالدخل ضرائب 

 من أنشطتيا المستمرة. 
 ايعًُٝات غري املطتُس٠. 
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  .ّصايف ايدخٌ ايعا 
 .ِٗايعا٥د ع٢ً ايط 

طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي  شكل توضيحي لقائمة الدخل الشامل وفيما يمي
 (:1رقم )

 1108 1107 بٝإ

 املبٝعاتات إٜساد

 ( تهًف١ املبٝعات-)

  

   دلٌُ ايسبح

   + إٜسادات أخس٣

   َصسٚفات بٝع

   َصسٚفات إداز١ٜ ٚع١َُٝٛ

   َصسٚفات مت١ًٜٝٛ

   َصسٚفات أخس٣

   صايف زبح ايٓػاط

   + إٜسادات َٚهاضب أخس٣

   ( َصسٚفات ٚخطا٥س أخس٣-)

   صايف ايسبح قبٌ ايطسٜب١

   ( َصسٚف ضسٜب١ ايدخٌ-)

   املطتُس٠صايف زبح ايط١ٓ َٔ األْػط١ 

   زبح )خطاز٠( عٔ ايط١ٓ يًعًُٝات غري املطتُس٠ )املتٛقف١( +

   صايف زبح ايعاّ

   ايدخٌ ايػاٌَ األخس

   فسٚم ايصسف َٔ تسمج١ ايعُالت األدٓب١ٝ )ساالت َع١ٓٝ(

   فا٥ض إعاد٠ تكِٝٝ األصٍٛ ايجابت١

   َهاضب )خطا٥س( انتٛاز١ٜ َٔ خطط َٓافع ايتكاعد  

   تاس١ يًبٝعاملاي١ٝ املصٍٛ يف ايك١ُٝ ايعادي١ يألايتػري 

   ايدخٌ ايػاٌَ األخس عٔ ايط١ٓ

   امجايٞ ايدخٌ ايػاٌَ عٔ ايط١ٓ

وبشكل أكثر تفصياًل يمكن عرض مكونات قائمة الدخل وذلك عمى 
 النحو التالي:
يمثـل ىـذا البنـد إجمـالي المبيعـات لمنشـاط الرئيسـي  : صايف املبيعات – 1
ـــــو مـــــردودات المبيعـــــات ومســـــموحات المبيعـــــات والخصـــــم  لممنشـــــأة مطروحـــــًا من
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المســـموح بـــو. ويـــتمكن المحمـــل المـــالي مــــن ىـــذا العـــرض بـــالتعرف عمـــى نســــبة 
مــردودات المبيعــات إلــى إجمــالي المبيعــات وتحديــد اتجاىيــا خــالل فتــرات ماليــة 

 مختمفة.
حممتيـا ىـي النفقـات التـي تتهلفة البضاعة املباعة )تهلفاة املبيعاات(:    – 2
فــي ســبيل بيــع البضــاعة، وىــى تتضــمن ثمــن البضــاعة المشــتراه مضــاًفا  المنشــأة

إليـــو كـــل المصـــاريف األخـــرى المرتبطـــة بالبضـــاعة المشـــتراه بعـــد اســـتبعاد قيمـــة 
الخصــــم التجــــاري. ويــــتم إظيــــار مــــردودات المشــــتريات ومســــموحات المشــــتريات 

مفــة المبيعــات والخصــم المكتســب مطروحــة مــن إجمــالي المشــتريات. وتحســب تك
 التجارية كما يمي: المنشآتفي 

مـردودات ومسـموحات المشـتريات ـــ  –)مخزون أول المدة + إجمالي المشـتريات 
مخــزون  –الخصــم المكتســب+ مصــاريف الشــراء ب تكمفــة بضــاعة متاحــة لمبيــع 

 آخر المدة ب تكمفة المبيعات(.
مقـدار الزيــادة  )الـربح( يمثـل مجمــل الـدخل دلنال الاادخل )الاارب (:  – 3

في صافي المبيعات عن تكمفـة المبيعـات. وييـتم المحمـل المـالي عنـد دراسـة ىـذا 
 البند بأسباب التغير في مجمل الدخل من فترة إلى أخرى ومحاولة تفسير ذلك.

تتضــمن مصــاريف التشــغيل مصــاريف البيــع  مصاااريف التعااغيل:  – 4
ل مصـاريف البيـع والتوزيـع والتوزيع، والمصاريف اإلدارية والعموميـة. حيـث تشـم

ـــــة  ـــــع والتوزيـــــع. أمـــــا المصـــــاريف اإلداري كـــــل المصـــــاريف المرتبطـــــة بنشـــــاط البي
والعموميــة فإنيــا تــرتبط بالنفقــات المتعمقــة بــاإلدارة العامــة لمشــركة والتــي يصــعب 

 المختمفة. المنشأةتخصيصيا بدقة عمى أنشطة 
ينـــتج مـــن طـــرح بنـــود  صاااايف الااادخل ماااً اليعااااط التعاااغيلي:  – 5

مصروفات التشغيل المختمفة من مجمل الربح )الدخل(. ويعتبر ىذا الرقم مؤشًرا 
ــا لمــدى نجــاح اإلدارة فــي تنفيــذ سياســاتيا فــي مجــال النشــاط الرئيســي لــذلك  ىاًم

 ييتم بو المحمل المالي.



 إلعداد ايكٛا٥ِ ٚايتكازٜس املاي١ٝ  ايفصٌ األٍٚ 9  اإلطاز املفاُٖٝٞ

25 

 

يشـمل ىـذا البنـد كـل تعاغيلية(: الاملصاريف واإليرادات األخرى )صاري   – 6
مـــن خـــالل نشـــاط اإلدارة الماليـــة.  المنشـــأةت والمصـــاريف التـــي تتحمميـــا اإليـــرادا

وييتم المحمل المالي بيذا البند لممسـاعدة فـي عمميـة المقارنـة بـين الوحـدات التـي 
 المنشــأةتختمــف طــرق تمويميــا، باإلضــافة إلــى تمكــين المحمــل مــن مقارنــة ربحيــة 

 .لممنشأةمع تكمفة االقتراض )الفوائد( عندما يكون ىناك تموياًل خارجًيا 
يعبـر  صايف الدخل الصيوي قبل الضرائب واألىعاطة صاري املتهاررة:    – 7

ىذا البند عن القيم المتبقية من مجمل الربح بعد خصـم جميـع مصـاريف النشـاط 
م مؤشًرا لكفـاءة اإلدارة العادي الرئيسي وكذلك اإليرادات الجانبية، ويمثل ىذا الرق

 من جميع المصادر. المنشأةفي استثمار األموال المتاحة ليا في 
تتضــمن أربــاح بيــع األصــول الثابتــة  أرباااو وخصااائر صااري متهااررة:  – 8

، وكــذلك خســائر ناتجــة عــن المنشــأةوالتعويضــات القضــائية التــي تحصــل عمييــا 
. ويحـرص المحمـل المنشـأةا الكوارث الطبيعية والتعويضات القضائية التـي تـدفعي

المالي عمى إظيـار ىـذه البنـود بشـكل مسـتقل بقائمـة الـدخل لمتعـرف عمـى األداء 
 .لممنشأةالحقيقي 
يعبـر ىـذا الـرقم عـن صـافي المبمـغ المتبقـي  صايف الادخل الصايوي:   – 9

مـــن جميـــع األنشـــطة الرئيســـية  المنشـــأةبعـــد طـــرح جميـــع النفقـــات التـــي تحممتيـــا 
 تكررة.الجانبية وغير الم

ىذا وييتم المحمل المالي بدراسة بنود قائمة الدخل لمتعرف عمـى صـافي 
، ومعرفــــة العناصـــر التــــي يمكــــن أن تتخـــذ كأســــاس لقيــــاس أربــــاح المنشــــأةدخـــل 
فــي المســتقبل، باإلضــافة إلــى معرفــة اتجاىــات تغيــر األربــاح عمــى مــدار  المنشــأة

ــة النســب والمؤشــرات التــي تع تمــد عمــى أرقــام بنــود الســنوات المختمفــة. ومــن أمثم
الــدخل معــدل العائــد عمــى األصــول، معــدل العائــد عمــى حقــوق الممكيــة، ىــامش 
الـربح اإلجمـالي، العائـد عمــى المبيعـات وسـوف يـتم تنــاول ىـذه المؤشـرات بشــيء 

 من التفصيل في موضع تالي.
يفيد ألغراض  المنشأةوعمى ضوء ما سبق، فإن التعرف عمى دخل 

 التحميل المالي من خالل ما يمي:
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 .تمكين المالك من التعرف عمى نتائج استثماراتيم 
  وضمان  المنشأةتسييل ميمة الدائنين في الرقابة عمى سالمة أوضاع

 أمواليم.
 .تسييل ميمة اإلدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع األرباح 
  المنشآتفي مختمف مساعدة المحممين في تقييم بدائل االستثمار. 

 : قائنة التدفكات اليكدية:  1/3/3

تتمثل أىداف إعداد قائمة التدفقات النقدية في توفير معمومات عن       
المتحصالت والمدفوعات النقدية خالل الفترة، وكذلك توفير معمومات عن 

 .عمى أساس نقدي، وذلك  التشغيمية والتمويمية واالستثمارية المنشأةأنشطة 
توفر قائمة التدفقات النقدية معمومات لمستخدمي القوائم المالية لتقييم مدى      
الستخدام تمك  المنشأةعمى توليد النقدية، وكذلك تحديد احتياجات  المنشأةقدرة 

ا عن المتحصالت النقدية التدفقات النقدية. وتقدم قائمة التدفقات النقدية تفسيرً 
خالل الفترة ومن أين أتت النقدية وأين أنفقت ، والمدفوعات النقدية التي حدثت 

 وبالتالي توضح أسباب التغير في رصيد النقدية خالل الفترة المالية.
 ىذا ، وتحقق قائمة التدفقات النقدية األغراض التالية:     
   مدى قدرة  بما يساعد في تحديد  التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية

ت األرباح لممساىمين وسداد الفوائد وأصل عمى سداد توزيعا المنشأة
 الدين لمدائنين في المواعيد المحددة.

   تقييم قرارات اإلدارة: حيث أن قائمة التدفقات النقدية تقدم معمومات عن
 خالل الفترة. المنشأةحجم االستثمارات في 

   تبين قائمة التدفقات النقدية العالقة بين صافي الدخل والتغير في
 خالل فترة مالية معينة. المنشأةلمتاحة لدى النقدية ا

يمكن تحديد العمميات الرئيسية المؤثرة عمى النقدية من خالل تتبع      
. ومن أىم ىذه األنشطة أنشطة المنشأةاألنشطة الرئيسية التي تقوم بيا 

 التشغيل، أنشطة االستثمار، أنشطة التمويل. ويتولد من كل نشاط من ىذه
، وفيما يمي أمثمة  ةوتستخدم كتدفقات نقدية خارج ةاألنشطة تدفقات نقدية داخم
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لمصادر التدفقات النقدية الداخمة والخارجة بالنسبة لكل نشاط من األنشطة 
 :الثالثة

 التدفكات اليكدية مً أىعطة التعغيل: - 1

وبالتالي  بالمنشأةتعتبر أنشطة التشغيل المصدر الرئيسي لتوليد اإليراد 
فإن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل تنتج من المعامالت واألحداث الرئيسية 
التي ينتج عنيا صافي الربح أو الخسارة. ومن أىم التدفقات النقدية الناتجة 

 الداخمة و الخارجة من أنشطة التشغيل ما يمي:
  بضاعة األساسي من بيع ال المنشأةالتدفقات النقدية الناتجة من نشاط

 وتقديم الخدمات.
  التدفقات النقدية من االتاوات واألتعاب واإليرادات األخرى مثل الفوائد

المحصمة والتوزيعات المقبوضة عمى أنيا تدفقات نقدية لنشاط التشغيل 
 ألنيا تؤثر في تحديد صافي الربح أو الخسارة.

 .المدفوعات المتعمقة بضرائب الدخل 
  النقدية من االستثمارات وأوراق القبض.المقبوضات والمدفوعات 
 .المدفوعات النقدية لمموردين سدادًا لقيمة البضائع أو الخدمات 
 .المدفوعات النقدية إلى العاممين 

التشغيل كمؤشر عمى جودة أنشطة ىذا، وتستخدم التدفقات النقدية من 
تدفقات التشغيل )أي زيادة الأنشطة الربحية، فصافي التدفق النقدي السالب من 

الخارجة من نشاط التشغيل عن التدفقات النقدية الداخمة من نشاط التشغيل( 
مستخدمة لمنقدية وليست منتجة ليا كما ىو متوقع في  المنشأةيشير إلى أن 

التشغيل أساسية عند أنشطة الظروف العادية، ولذلك تعتبر التدفقات النقدية من 
 ة أو من ناحية الربحية.سواء من ناحية السيول المنشأةتحميل موقف 
 التدفكات اليكدية مً أىعطة االشتجنار: -2

تتعمق أنشطة االستثمار باقتناء أو استبعاد األصول طويمة األجل  
واالستثمارات األخرى. ويعني ىذا أن أنشطة االستثمار ترتبط بتحميل حسابات 
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والخارجة من ويتمثل أوجو التدفقات النقدية الداخمة األصول طويمة األجل. 
 أنشطة االستثمار فيما يمي:

 .المدفوعات النقدية لشراء األصول الثابتة واألصول غير الممموسة 
  المقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غير الممموسة

 واألصول األخرى طويمة األجل.
 وكذلك  ، لشراء استثمارات في أوراق مالية المدفوعات النقدية

 النقدية من بيع االستثمارات في األوراق المالية.المقبوضات 
  المدفوعات النقدية لمنح قروض جديدة لمغير، وكذلك المتحصالت من

 القروض السابق منحيا لمغير.
ىذا وتستخدم التدفقات النقدية من االستثمار كمؤشر الحتماالت النمو 

االستثمار  أو االنكماش المستقبمي، فصافي التدفق النقدي السالب من أنشطة
يشير إلى احتماالت نمو مستقبمية واحتماالت زيادة األرباح ألنو يعبر عن زيادة 

الثابتة ( أو زيادة في االستثمارات المالية  األصولفي الطاقة اإلنتاجية )حجم 
وما تحممو من احتماالت الحصول عمى فوائد وأرباح في المستقبل. وعمى 

دي الموجب من أنشطة االستثمار يشير العكس من ذلك فإن صافي التدفق النق
تمجأ إلى تسييل األصول الثابتة واستثماراتيا المالية وما يحممو  المنشأةإلى أن 

ذلك من احتماالت االنكماش وتخفيض الطاقة اإلنتاجية وىو ما يشير إلى 
 احتماالت انخفاض صافي الدخل في المستقبل.

 التدفكات اليكدية مً أىعطة التنويل: -3

أنشطة التمويل ىي األنشطة التي ينتج عنيا تغيرات في حجم ومكونات 
. ويعني ىذا أن أنشطة التمويل ترتبط بالمنشأةحقوق الممكية واالقتراض 

وفيما يمي أمثمة بحسابات الخصوم طويمة األجل وحسابات حقوق الممكية، 
 لمتدفقات النقدية الداخمة والخارجة من أنشطة التمويل:

 لنقدية من إصدار أسيم جديدة في رأس المال أو أدوات المقبوضات ا
 ممكية.
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  المقبوضات النقدية من إصدار أدوات الدين مثل السندات ، والقروض
 طويمة األجل.

  المنشأةالمدفوعات النقدية لممالك القتناء أو استرداد أسيم. 
 .المدفوعات النقدية لسداد القروض والسندات 
  يعات أرباح األسيم لممساىمين.المدفوعات النقدية لسداد توز 

ىذا، وتستخدم التدفقات النقدية من أنشطة التمويل كمؤشر لمدى توافر 
 المنشأةأو استخدام النقدية من خالل األسيم والسندات والقروض، ومدى قيام 

 بإجراء توزيعات عمى المساىمين.
ىذا ويمكن تمخيص األنشطة الثالثة )التشغيل ـ االستثمارـ التمويل( 

 والبنود المتعمقة بيا من خالل ما يمي:
 :ترتبط بقائمة الدخل، وأيًضا األصول المتداولة فيما  أىعطة التعغيل

 عدا النقدية، والخصوم المتداولة.
 :ترتبط باألصول غير المتداولة )طويمة األجل(. أىعطة االشتجنار 
 ترتبط بالخصوم غير المتداولة )طويمة األجل(  :أىعطة التنويل

 وحقوق الممكية.
ىذا، ويكشف تحميل قائمة التدفقات النقدية عن بعض الجوانب التي ال 
توضحيا تحميل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل مثل توقيت التدفقات النقدية، 

 تأثير العمميات عمى السيولة، جودة الربحية وغيرىا..
أمثمة نسب التدفقات النقدية التي ييتم بيا المحمل المالي نسبة من ىذا و  

كفاية التدفقات النقدية، ونسبة التوزيعات المدفوعة، ونسبة صافي التدفقات 
وسوف يتم تناول  النقدية من أنشطة التشغيل إلى االلتزامات المتداولة ....الخ.

 .الرابع من ىذا الكتاب الفصل قائمة التدفقات النقدية والنسب المرتبطة بيا في 
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 : قائنة التغري يف حكوم امللهية: 1/3/4
 :يتم إعداد قائمة التغير في حقوق الممكية كما يمى 

زأع  بٝإ

 املاٍ

االستٝاطٞ 

 ايكاْْٛٞ

االستٝاطٝات 

) ترنس 

 تفصٝاًل(

استٝاطٞ 

إعاد٠ 

 ايتكِٝٝ

األزباح 

 املسس١ً

 اإلمجايٞ

ديصاان   31الرصاايد يف 
2017 

×  × × × × 

الاتغريات يف الصياشاات   
 احملاشبية واألخطاء

 ×   )×( )×( 

 × × × ×  × الرصيد املعدل
الفائض مً إعادة تكييه 

 األصول
   ×  × 

العجس مً إعاادة تكيايه   
 االشتجنارات

   )×(  (×) 

صافى األربااو واخلصاائر   
اليت مل تتأثر بَا قائناة  

 الدخل

   × )×( × 

 × ×   ×  صافى رب  العاو
احملاااااول لالحتيااااااطي 

 الكاىوىي
    )×(  

 )×( )×(     توزيعات األرباو
 ×     × إصدار أشَه ىكدية

ديصاان   31الرصاايد يف 
2018 

  × × (×) × 

العجس مً إعاادة تكيايه   
 األصول

   )×(  )×( 

الفائض مً إعادة تكييه 
 االشتجنارات

   ×  × 

صافى األربااو واخلصاائر   
قائناة  اليت مل تتأثر بَا 

 الدخل

   × × × 

 × ×   ×  صافى رب  العاو
احملاااااول لالحتيااااااطي 

 الكاىوىي
    )×(  

 )×( )×(     توزيعات األرباو
إصاااادار أشااااَه مااااً 
االحتياطياااات واألربااااو 

 املرحلة

 × )×(  )×(  

ديصاان   31الرصاايد يف 
2019 

  × × × × 
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  حقوق يجب عمى المنشأة أن تعرض في صمب قائمة التغيرات في
 الممكية:

 صافى الربح أو الخسارة عن الفترة. -1
 إجمالي الدخل الشامل لمفترة. -2
 –كل بند من بنود اإليرادات والمصروفات واألرباح و الخسائر -3

والتي تم إثباتيا مباشرة ضمن حقوق الممكية وفًقا لما تتطمبو 
 معايير أخرى.

(  أعاله موضًحا بو 2( و )1إجمالي البنود والناتجة من ) -4
 األم ونصيب األقمية. المنشأةبصورة منفصمة نصيب مساىمي 

لكل بند من بنود حقوق الممكية يتم إثبات أثر التغيرات في  -5
 السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء.

  فييجب أن يتم أيضًا عرض ما يمي سواء ضمن قائمة التغيرات 
 حقوق الممكية أو ضمن اإليضاحات: 

عن  اإلفصاحالمعامالت مع أصحاب حقوق الممكية بصفتيم مع  -1
 التوزيعات ليم بصورة منفصمة.

رصيد األرباح أو الخسائر المرحمة في بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية  -2
 والحركة خالل الفترة. 

المال وكل بند من  تحميل الحركة ما بين رصيد كل نوع من أسيم رأس -3
المستقل عن حركة  اإلفصاحبنود االحتياطيات في أول وآخر الفترة مع 

 كل منيا.
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المتممة لمقوائم  اإليضاحاتىناك مجموعة من  نّ وتجدر اإلشارة إلى أ
عن  إضافيةال يتجزأ من ىذه القوائم لتوفير معمومات  االمالية والتي تعتبر جزءً 

ألنو ال يمكن أن تتضمن القوائم المالية كل المعمومات  لممنشأةالوضع المالي 
 المرفقة بالقوائم المالية، وىي: اإليضاحاتأنواع من  ةالالزمة، ويوجد ثالث

عرض المعمومات المتعمقة باألسس التي تم إعداد وتحضير القوائم  -1
المالية عمى أساسيا، وتقديم السياسة المحاسبية المتبعة أو المختارة 

تقييم المخزون  –مثل )االعتراف باإليراد  لممنشأةقوائم المالية إلعداد ال
 طرق االىالك ....(. –تقييم االستثمارات  –

تقديم أي معمومة تفصيمية تكون الزمة لتفسير أحد بنود القوائم المالية،  -2
فيناك بعض البنود التي يحتاج فيميا إلى وصف مطول نسبًيا قد ال 

 م المالية ذاتيا.ُيتاح تقديمو في صمب القوائ
والتي لم يتم عرضيا في صمب القوائم  إضافيةتوضيح معمومات  -3

 المالية، وُتعتبر ضرورية لمعرض الصادق لممعمومات المحاسبية. 
عالقة  السابقة أن ىناك ذكره عن القوائم المالية األربع يتضح مما سبق     

بعض المعمومات المحاسبية تتدفق من  بين ىذه القوائم بعضيا البعض، كما أن
 قائمة مالية إلى أخرى، وذلك كما يمي:

صافي الدخل الذي يمثل النتيجة النيائية في قائمة الدخل سوف يظير  -1
 كأحد بنود حقوق الممكية.

رصيد رأس المال أخر الفترة الذي يمثل النتيجة النيائية لقائمة حقوق  -2
 المركز المالي )الميزانية(.الممكية سوف يظير كأحد بنود قائمة 
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رصيد النقدية أخر المدة والذي يمثل النتيجة النيائية لقائمة التدفقات  -3
النقدية سوف يظير ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي 

 )الميزانية(.
فيما يتعمق بالعالقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، ُتظير  -4

عمى تحقيق أرباح خالل فترة زمنية معينة بما  شأةالمنقائمة الدخل قدرة 
، إال أنيا ال ُتظير توقيت المنشأةيعني أنيا بمثابة أداة لمحكم عمى أداء 

تدفق التدفقات النقدية وكذلك مدى توافر السيولة الالزمة لسداد 
االلتزامات وىو ما توفره قائمة التدفقات النقدية إال أنيا تفتقد القدرة عمى 

ربحية. ومن ثم فإن قائمة التدفقات النقدية ليست بديمة لقائمة قياس ال
نما مكممة ليا لما تحويو من معمومات مختمفة.  الدخل وا 

فيما يتعمق بالعالقة بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ال يجب  -5
استخدام معمومات قائمة المركز المالي بشكل منفصل عن قائمة الدخل 

لقوائم المالية عمى نسب ومؤشرات مالية تعتمد حيث يعتمد مستخدمو ا
في حسابيا عمى معمومات مستخرجة من القائمتين مثل معدل العائد 
والذي ُيحسب عن طريق نسبة صافي الدخل إلى اجمالي األصول أو 

 نسبة صافي الدخل إلى حقوق الممكية.
 

 

 
 
 



 إلعداد ايكٛا٥ِ ٚايتكازٜس املاي١ٝ  ايفصٌ األٍٚ 9  اإلطاز املفاُٖٝٞ

34 

 

 : الفصل األول خالصة :1/4

تنــــاول ىــــذا الفصــــل المحاســــبة كنظــــام لممعمومــــات، حيــــث تــــم تعريــــف      
المحاســبة والمقومــات األساســية لمنظــام المحاســبي، وكــذلك مجموعــة االعتبــارات 

باإلضافة إلى اسـتعراض  .سبان عند إعداد التقارير الماليةالواجب أخذىا في الح
الخصـائص النوعيـة لممعمومــات المحاسـبية كمـا حــددىا مجمـس معـايير المحاســبة 

لممعمومـــات  وتوضـــيح الفـــرق بـــين الخصـــائص األوليـــة والثانويـــة FASBالماليـــة 
 المالية .

كمــا تنــاول ىــذا الفصـــل توضــيح الفــرق بـــين التقــارير والقــوائم الماليـــة،      
ـــارير والقـــوائواألىـــداف المختمفـــة  وكـــذلك  م الماليـــة ألغـــراض اتخـــاذ القـــرارات.لمتق

، باإلضافة إلى األسس الواجب لتصنيفياالمختمفة أنواع التقارير المالية واألسس 
ـــة العـــرض، وأســـاس  ـــة مـــن؛ عدال ـــد إعـــداد القـــوائم المالي أخـــذىا فـــي الحســـبان عن

والمقاصـــة، االســتحقاق، والجــوىر قبـــل الشــكل، والحيطــة والحـــذر، واالســتمرارية، 
كمـا تمـت اإلشـارة والتجميع، ومعمومات المقارنة، والموازنة بين التكمفـة والمنفعـة. 

إلــى المســتفيدين مــن التقــارير الماليــة حيــث تــم تقســيميم إلــى أطــراف ليــم عالقــة 
مباشرة بالمنشأة وأطراف ليس ليا عالقة مباشرة بالمنشأة، وكذلك يمكـن تقسـيميم 

 رجية.إلى أطراف داخمية وأطراف خا

بإعــدادىا  المنشــأةالفصــل أنــواع القــوائم الماليــة التــي تمتــزم  تنــاولكمــا      
وقائمـة التغيـرات  الدخل، قائمة التـدفقات النقديـة قائمة المركز المالي، قائمة وىي

وتــم التعــرف عمــى تبويــب قائمــة المركــز المــالي مــن أصــول  .فــي حقــوق الممكيــة 
وأنواعيا والتزامات وحقـوق الممكيـة وأنواعيـا. باإلضـافة إلـى ذلـك تضـمن الفصـل 
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المؤشــرات التــي يمكــن اســتخداميا فــي التحميــل المــالي وتعتمــد فــي تحديــدىا عمــى 
 بنود قائمة المركز المالي.

دخل وأىـــدافيا وتبويبيــــا باإلضـــافة إلـــى ذلـــك فقــــد تضـــمن الفصـــل قائمــــة الـــ
ومكوناتيـــا، كمـــا تمـــت اإلشـــارة إلـــى مجموعـــة المؤشـــرات التـــي ييـــتم بيـــا المحمـــل 

 المالي وتعتمد عمى بنود قائمة الدخل.

عالوة عمـى ذلـك تضـمن الفصـل قائمـة التـدفقات النقديـة وأىـدافيا واألنشـطة 
لتــدفقات الرئيســية المــؤثرة عمــى النقديــة مــن تــدفقات نقديــة مــن أنشــطة التشــغيل وا

النقدية من أنشطة االستثمار، والتدفقات النقدية من أنشطة التمويل. كما تضـمن 
الفصـل اإلشـارة أيًضـا إلـى المؤشـرات التـي يمكـن اسـتخراجيا اعتمـادًا عمـى قائمـة 

  التدفقات النقدية والتي ييتم بيا المحمل المالي.

يبيـا ومكوناتيـا، كما تم تناول قائمة التغيـر فـي حقـوق الممكيـة وأىـدافيا وتبو 
 واإلفصـاحالمتممة لمقوائم المالية وكيفيـة عرضـيا  اإليضاحاتتناول  ثم بعد ذلك

 مالية بعضيا البعض.عنيا. وصواًل إلى توضيح العالقة بين القوائم ال
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 حاالت عنلية::  1/5
 (1حالة عنلية )

التي قام بإعدادىا المدير المالي  المنشآتإحدى فيما يمي ميزانية 
صدارىا بنفس الشكل لممستخدمين: لممنشأةلعرضيا عمى مجمس اإلدارة   وا 

 أصٍٛ َتداٚي١  

 ْكد١ٜ 11111 

 َدٜٕٓٛ 31111 

 اضتجُازات قصري٠ األدٌ 01111 

 رلصٕٚ 81111 

 دلُٛع األصٍٛ املتداٚي١  051111

 أصٍٛ ثابت١  131111

 األصٍٛدلُٛع   311111

 سكٛم املًه١ٝ   011111

 االيتصاَات  171111

 دلُٛع سكٛم املًه١ٝ ٚااليتصاَات  311111

 

توضيح العيوب الشكمية والموضوعية في الميزانية السابقة، ثم  :  املطلوب
توضيح ما ىي البيانات الالزمة إلعدادىا بطريقة صحيحة تتالفى 

 المنشأةمع العمم بأن ىناك قرض مستحق عمى  العيوب السابقة.
 .ج88888شيور تبمغ قيمتو  6سوف تتم تسويتو خالل 

  



 إلعداد ايكٛا٥ِ ٚايتكازٜس املاي١ٝ  ايفصٌ األٍٚ 9  اإلطاز املفاُٖٝٞ

37 

 

 اإلجابة

 : العيوب العهلية واملوضوعية يف امليساىية املعروضة: أواًل

وشكميا القانوني  المنشأةيجب أن يتضمن عنوان القائمة ما يمي )اسم  .1
 وحدة القياس(. –التاريخ  –اسم القائمة  –

تم تبويب األصول إلى متداولة وغير متداولة في حين لم يتم تبويب  .2
االلتزامات إلى متداولة وغير متداولة وذلك لمتعرف عمى رأس المال 

 العامل.
 تتضمن الميزانية أرقام المقارنة لمفترة السابقة.لم  .3

 ثاىًيا: امليساىية بعهل صحي :

 أصٍٛ َتداٚي١  

 ْكد١ٜ 11111 

 َدٜٕٓٛ 31111 

 اضتجُازات قصري٠ األدٌ 01111 

 رلصٕٚ 81111 

 دلُٛع األصٍٛ املتداٚي١  051111

 غري َتداٚي١أصٍٛ   131111

 دلُٛع األصٍٛ  311111

 سكٛم املًه١ٝ   011111

71111 

111111 

 االيتصاَات املتداٚي١ 

 االيتصاَات غري املتداٚي١

 دلُٛع سكٛم املًه١ٝ ٚااليتصاَات  311111
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 ويمكن عرض الميزانية بشكل أخر:

 غري َتداٚي١ أصٍٛ   131111

 أصٍٛ َتداٚي١  

 ْكد١ٜ 11111 

 َدٜٕٓٛ 31111 

 اضتجُازات قصري٠ األدٌ 01111 

 رلصٕٚ 81111 

 دلُٛع األصٍٛ املتداٚي١  051111

 االيتصاَات املتداٚي١  71111

 زأع املاٍ ايعاٌَ  71111

 املطتجُسزأع املاٍ   211111

 ٜٚتِ متًٜٛ٘ َٔ خال9ٍ  

 سكٛم املًه١ٝ 011111 

 االيتصاَات غري املتداٚي١ 111111 

 إمجايٞ َصادز ايتٌُٜٛ  211111
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 (2حالة عنلية )

المساىمة والتي تعمل في النشاط منذ خمس  المنشآتأعدت احدى 
 األرقام باأللف جنيو سنوات ميزانيتيا عمى النحو التالي:

 سكٛم املًه١ٝ  َتداٚي١أصٍٛ  

 زأع املاٍ املدفٛع 51111 ْكد١ٜ 01111

 استٝاطٝات  31111 َدٜٕٓٛ 11111

 أزباح َسس١ً 11111 اضتجُازات َاي١ٝ 01111

 سكٛم املًه١ٝ إمجايٞ 011111 رلصٕٚ 31111

 االيتصاَات9  األصٍٛ املتداٚي١ إمجايٞ 71111

 دا٥ٕٓٛ 13111 أصٍٛ ثابت١ 011111

 أٚزام دفع 05111 أصٍٛ أخس٣ 11111

 قسٚض ط١ًٜٛ األدٌ 31111  

 سكٛم املًه١ٝ ٚااليتصاَات إمجايٞ 111111 األصٍٛ إمجايٞ 111111

 وقد تبين ما يمي:
األصول األخرى عبارة عن أصول غير متداولة ومحتفظ بيا لغرض  -1

 12888بمبمغ  البيع وتوجد خطة نشطة لبيعيا خالل فترة أقل من سنة
 والباقي عبارة عن أصول ضريبية مؤجمة.،  وينج

المدينون عبارة عن ناتج إجراء مقاصة بين مديني عمميات البيع اآلجل  -2
والدفعات المقدمة المحصمة من بعض العمالء حيث تبمغ قيمة الدفعات 

 .ج8888المقدمة المحصمة من بعض العمالء 
 شيور تبمغ قيمتو 6ىناك جزء من القرض طويل األجل يستحق بعد  -3

 ج.16888
 املطلوب:

 بيان األخطاء الموضوعية والشكمية في الميزانية السابقة.  .1
 .نية بشكل يتفق مع أغراض التحميل الماليإعداد الميزا .2
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 اإلجابة

 أوًلا: العيوب العهلية واملوضوعية يف امليساىية املعروضة:

وشكميا القانوني  المنشأةيجب أن يتضمن عنوان القائمة ما يمي )اسم  .1
 التاريخ (. –اسم القائمة  –

تم تبويب األصول إلى متداولة وغير متداولة في حين لم يتم تبويب  .2
االلتزامات إلى متداولة وغير متداولة وذلك لمتعرف عمى رأس المال 

 العامل.
 تتضمن الميزانية أرقام المقارنة لمفترة السابقة. لم .3
 وىو شكل قديم وغير مناسب Tتم عرض الميزانية في شكل حرف  . 4

ويفضل عرضيا في شكل لمستخدمي القوائم المالية غير المتخصصين 
 قائمة.

. تم تجميع األصول بشكل كبير مع عدم مراعاة الحد األدنى الواجب في 5
(، حيث تم 1الميزانية طبًقا لمتطمبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

األصول المحتفظ بيا لغرض البيع مع األصول الضريبية  الدمج بين
  األخرى.

. تم إجراء مقاصة بين مديني عمميات البيع األجل والدفعات المحصمة 6
 مقدًما من بعض العمالء.
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 :بالعهل الصحي ثاىًيا: إعداد قائنة املرنس املالي )امليساىية( 

 

 

 

 

011111 

 

011111 

01111 

7111 

 

 9 َتداٚي١أصٍٛ غري 

 أصٍٛ ثابت١   

 أصٍٛ ذلتفظ بٗا يػسض ايبٝع

 أصٍٛ ضسٜب١ٝ َؤد١ً

 دلُٛع األصٍٛ غري املتداٚي١

 أصٍٛ َتداٚي١  

 ْكد١ٜ 01111 

 َدٜٕٓٛ 17111 

 اضتجُازات قصري٠ األدٌ 01111 

 رلصٕٚ 31111 

 دلُٛع األصٍٛ املتداٚي١  77111

 

13111 

05111 

05111 

7111 

 املتداٚي١االيتصاَات  

 دا٥ٕٓٛ

 أٚزام دفع

 اجلص٤ املتداٍٚ َٔ ايكسض طٌٜٛ األدٌ

 دفعات َكد١َ ذلص١ً َٔ بعض ايعُال٤

 دلُٛع االيتصاَات املتداٚي١  53111

 زأع املاٍ ايعاٌَ  13111

 زأع املاٍ املطتجُس  033111

 ٜٚتِ متًٜٛ٘ َٔ خال9ٍ  

 سكٛم املًه١ٝ 011111 

 )قسض طٌٜٛ األدٌ( املتداٚي١االيتصاَات غري  13111 

 َصادز ايتٌُٜٛ إمجايٞ  033111
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 (3حالة عنلية )

وبعضيا خطأ والمطموب تحديد صحة   العبارات التالية بعضيا صحيح
 أو خطأ العبارات وتبرير وتصحيح الخطأ منيا :

 يمكن إعداد القوائم المالية في أي لحظة زمنية من عمر المنشأة.  -1
 القوائم المالية مدخالت النظام المحاسبي .ال تمثل   -2
 .ات البيعيةمصروفالالمبيعات عن  تكمفةتختمف   -3
وربح  ط العاديال يمكن إعادة إعداد قائمة الدخل بشكل يبرز ربح النشا  – 4

 .النشاط غير العادي
مميون  4مميون جنيو ومجموع الخصوم  9إذا بمغ مجموع األصول   –5

 مميون جنيو. 6ية تبمغ جنيو فإن حقوق الممك
مميون  3المبيعات  تكمفةمميون جنيو و  5إذا بمغ  صافي المبيعات   –6

 مميون جنيو . 2جنيو، فإن صافي الربح يبمغ 
مميون جنيو وتكمفة بضاعة أخر الفترة  3إذا بمغت تكمفة المشتريات   –7

مميون جنيو فإن  8.3 مميون جنيو ،وتكمفة بضاعة أول المدة 8.5
 مميون جنيو.1.5تساوى  المباعةالبضاعة  تكمفة

المبيعات  وصافيمميون جنيو  7 المباعةالبضاعة  تكمفة  تإذا بمغ  – 8
إدارية مميون جنيو ومصروفات 2، وعمولة المبيعاتمميون جنيو 15

 مميون جنيو 3، وأرباح بيع األصول الثابتة مميون جنيو 3  وعمومية
 مميون جنيو. 6شغيمي صافي الدخل من النشاط التفإن 

مميون  3مميون جنيو منيا أصول ثابتة  8إذا بمغ مجموع األصول   – 9
 3مميون جنيو منيا خصوم طويمة األجل  5جنيو ، ومجموع الخصوم 

 مميون جنيو. 7مميون جنيو، فإن رأس المال العامل يساوى 
يرادات األوراق المالية أحد بنود أرباح   -18 عادي النشاط التعتبر عوائد وا 

  . اإلسمنتلشركة مروة إلنتاج 
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آت التجارية عن المنشآت البضاعة المباعة في المنش تكمفةختمف ت  –11
 الصناعية.

تبدأ دورة المحاسبة بإثبات والقيد في الدفاتر، وتنتيي بإعداد القوائم   -12
 المالية.

 لااااااحل

 تصشٝح ايعباز٠ اخلطأ ×(صشٝش١ أٚ) زقِ ايعباز٠

  )ص( 0

 ْظسًا ألْٗا متجٌ رلسدات ايٓظاّ احملاضيب ٚيٝظ َدخالت٘ ص 1

 ايبطاع١ املباع١ = تهًف١سٝح  ص 2

 تهًف١ بطاع١ أٍٚ املد٠ + تهًف١ ايٛسدات املػرتاٙ

 تهًف١ بطاع١ آخس املد٠  -

 ًف١ بطاع١ آخس املد٠  ته  –املتاس١ يًبٝع  ايبطاع١=  تهًف١ 

فتعترب أسد َصسٚفات ايتػػٌٝ أَا َصازٜف املبٝعات 

سٝح تػٌُ نٌ املصازٜف املستبط١ بٓػاط ايبٝع 

 ٚايتٛشٜع.

ميهٔ إعاد٠ إعداد قا١ُ٥ ايدخٌ بػهٌ ٜربش زبح ايٓػاط  )×( 3

 ايعادٟ ٚزبح ايٓػاط غري ايعادٟ

  4=   3- 8سكٛم املًه١ٝ =  )×( 4

  األزباحالٕ ايفسم بُٝٓٗا = دلٌُ األزباح ٚيٝظ صايف  )×( 5

 =1 

 1.7 = 1.4 – 2 + 1.2= املباع١ايبطاع١  تهًف١ )×( 6

=  2 – 1 – 6 – 04صايف ايدخٌ َٔ ايٓػاط ايتػػًٝٞ =  )×( 7

 ًَٕٝٛ دٓٝ٘ 2

 2= 1 – 4زأع املاٍ ايعاٌَ =  )×( 8

تعترب عٛا٥د ٚإٜسادات األٚزام املاي١ٝ أسد بٓٛد أزباح  )×( 01

ْظسًا  اإلمسٓتايٓػاط غري ايعادٟ يػسن١ َس٠ٚ إلْتاز 

 اييت تٓتر أمسٓت  املٓػأ٠يطبٝع١ ْػاط 

  ص 00

تبدأ دٚز٠ احملاضب١ بتشًٌٝ ايع١ًُٝ املاي١ٝ إيٞ أطسافٗا  )×( 01

 يف ، ٚتٓتٗٞ بإعداد بتشًٌٝ ْٚكد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ
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 (4حالة عنلية )
 الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية: اإلجابةاختر 
 .المنشأة........... ىي الحسابات التي تعبر عن ميزانية  -1

 األصٍٛسطابات  -أ

ٚااليتصاَات ٚسكٛم 

 املًه١ٝ

سطابات -ب

 املصسٚفات ٚاإلٜسادات

سطابات ايتدفكات  -د سطابات ايٓتٝذ١ -ز

 ايٓكد١ٜ

عن  المنشأة.............  ىي الحسابات المتعمقة بقياس نتيجة أعمال  -2
 الفترة المالية.

 األصٍٛسطابات  -أ

ٚااليتصاَات ٚسكٛم 

 املًه١ٝ

سطابات املصسٚفات  -ب

 ٚاإلٜسادات

سطابات ايتدفكات  -ز

 ايٓكد١ٜ

 سطابات املٝصا١ْٝ -د

 واإليرادات...... تنقسم إلى مجموعتين من الحسابات ىما المصروفات  -3
سطابات ايتدفكات  -ز سطابات ايٓتٝذ١ -ب سطابات املسنص املايٞ -أ

 ايٓكد١ٜ

سطابات سكٛم  -د

 املًه١ٝ

ـــة، ممموســـة أو  -4 ـــة أو غيـــر منقول ........... عبـــارة عـــن ممتمكـــات منقول
لغيـر أغــراض البيــع بــل  المنشــأةغيـر ممموســة، مقتنــاه أو منتجـة بمعرفــة 

 ة وجودىا كأدوات إنتاج. الستمرار استعماليا طوال فتر 
 َػسٚعات حتت ايتٓفٝر -د األصٍٛ ايجابت١ -ز األزاضٞ ٚاملباْٞ ٚاإلْػا٤ات -ب األصٍٛ املتداٚي١  -أ

فـــــي تـــــاريخ معـــــين حيـــــث  لممنشـــــأةتصــــور ........... الوضـــــع المـــــالي  -5
 تتضمن )أوجو االستثمار( ومصادر تمويل ىذه االستثمارات.

 قا١ُ٥ ايتػري يف سكٛم املًه١ٝ -د قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ -ز قا١ُ٥ ايدخٌ  -ب قا١ُ٥ املسنص املايٞ  -أ

 تعرض ....... حركة التغيرات في حقوق الممكية خالل الفترة المالية. -6
 قا١ُ٥ ايتػري يف سكٛم املًه١ٝ -د قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ -ز قا١ُ٥ ايدخٌ  -ب قا١ُ٥ املسنص املايٞ  -أ

القروض طويمة األجل من و تتضمن....... القروض طويمة األجل ،  -7
 السندات.و جيات أخرى، 

االيتصاَات قصري٠  -ب االيتصاَات ط١ًٜٛ األدٌ  -أ

 األدٌ 

ايكسٚض ٚاألزصد٠  -د األصٍٛ ط١ًٜٛ األدٌ -ز

 املد١ٜٓ ط١ًٜٛ األدٌ
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فيما يمي أرصدة بعض الحسابات المستخرجة من دفاتر وسجالت إحدى   -
)األرقام باأللف  31/12/2819عن السنة المالية المنتيية في  المنشآت
 جنيو(:

حقوق  – 138826األصول المتداولة  – 128568األصول طويمة األجل 
االلتزامات المتداولة  – 28888االلتزامات طويمة األجل  – 183866الممكية 
55528  
 تالية:في ضوء البيانات السابقة أجب عن األسئمة ال املطلوب:

 يبمغ رأس المال العامل .......... -8
 42675  -د 72215 -ز 54131     -ب 007715  -أ   

 يبمغ اجمالي االستثمار .......... -9
 007715  -د 148275 -ز 112755     -ب 031451  -أ   

 اجمالي مصادر تمويل االستثمارات ........ -18
 040131  -د 112755 -ز 148275     -ب 64411  -أ   

فيما يمي أرصدة بعض الحسابات المستخرجة من دفاتر وسجالت إحدى   -
)األرقام  13/32/2132عن السنة المالية المنتهية في  المنشآت

 باأللف جنيه(:
، رأس المال المصدر والمكتتب فيو 75888رأس المال المصرح بو 

 ، أقساط2588، أقساط لم ُيطمب سدادىا من رأس المال 58888
 .258متأخر سدادىا من رأس المال 

 فإذا عممت أن:
  بطمب قسط أول وأخير األسيم المستحق عمى  المنشأةقامت

ألف جنيو حيث تم السداد  2588المساىمين القدامى وقدره 
بالكامل فيما عدا بعض المساىمين الذين تأخروا في سداد 

 ألف جنيو.  25األقساط المستحقة عمييم وقدرىا   
  بتحصيل األقساط المتأخر سدادىا والمرحمة من  المنشأةقامت

 (. 31/12/2818السنة السابقة بالكامل )رصيد 
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  سيم قيمة  188888بزيادة رأس المال بإصدار  المنشأةقامت
جنيو، ولقد تم  18جنيو لمسيم وعالوة إصدار  188إسمية 

 االكتتاب في كل األسيم ودفعت القيمة مرة واحدة بالبنك.
 : في ضوء البيانات السابقة أجب عما يمي: املطلوب
 رصيد رأس المال المدفوع في أول الفترة يبمغ .......  -11

 36411  -د 36141 -ز 41111     -ب 41641  -أ   

 رصيد رأس المال المصدر في أول الفترة يبمغ ......  -12
 36411  -د 36141 -ز 64111     -ب 41111  -أ   

 التي لم ُيطمب سدادىا .........رصيد أخر المدة لألقساط  -13
 1641  -د 1141 -ز 1411     -ب ال ٜٛدد زصٝد  -أ   

 رصيد أخر المدة لألقساط المتأخر سدادىا يبمغ ....... -14
 41  -د 0111 -ز 141     -ب ال ٜٛدد زصٝد  -أ   

 رصيد رأس المال المصدر في أخر الفترة يبمغ ........ -15
 41641  -د 36141 -ز 51111     -ب 41111  -أ   

 تبمغ عالوة اصدار األسيم ........ -16
 01111  -د 1411 -ز 4111     -ب ال ٜٛدد   -أ   

 رصيد رأس المال المدفوع في أخر الفترة يبمغ ........ -17
 36141  -د 48864 -ز 48611     -ب 48684  -أ   

المال  ، والزيادة في رأس47258رصيد رأس المال المدفوع أول الفترة   -
، 2758، والنقص في رأس المال خالل الفترة 9975خالل الفترة 

، احتياطي رأسمالي 6888، احتياطي نظامي 5888احتياطي قانوني 
 .2588، أسيم الخزينة 1888، أرباح مرحمة 258

 فإذا عممت أن:
  سيم قيمة إسمية  188888بزيادة رأس المال بإصدار  المنشأةقامت

جنيو، ولقد تم االكتتاب في كل  18جنيو لمسيم وعالوة إصدار  188
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تحويل  المنشأةاألسيم ودفعت القيمة مرة واحدة بالبنك. قررت إدارة 
 عالوة إصدار األسيم إلى االحتياطي القانوني. 

  ييا والتي تقدر قيمتيا ببيع أسيم الخزينة الموجودة لد المنشأةقامت
 ألف جنيو. 2588بمبمغ 

  بمغت األرباح الصافية )بعد الضرائب( عن السنة المالية المنتيية في
ألف جنيو، وتتضمن ىذه األرباح ربحًا  5858م 31/12/2819

رأسماليًا ناتجًا عن بيع أحد األصول الثابتة بأكبر من قيمتو الدفترية 
 ألف جنيو.  58قدره 

 من 18%، احتياطي نظامي بنسبة 5قانوني بنسبة  حجز احتياطي %
 صافي الربح. 

  إجراء توزيعات لممساىمين والعاممين ومكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
 ألف جنيو.  2588بمبمغ 

 .ترحيل الباقي من األرباح إلى العام التالي 
 : في ضوء البيانات السابقة أجب عما يمي:املطلوب

 رصيد رأس المال المدفوع في نياية الفترة ..........  -18
 64114  -د 48864  -ز 84864     -ب 46114   -أ   

 رصيد االحتياطي القانوني في نياية الفترة ............. -19
 5411  -د 1541  -ز 5141     -ب 4111   -أ   

 رصيد االحتياطي النظامي في نياية الفترة .......... -28
 5141  -د 4511  -ز 5411     -ب 4111   -أ   

 رصيد االحتياطي الرأسمالي في نياية الفترة ............. -21
 2111  -د 5411  -ز 5141     -ب 211   -أ   

 رصيد األرباح المرحمة في نياية الفترة ............. -22
 6411  -د 1641  -ز 0641     -ب 0111   -أ   

 الفترة ..........رصيد حقوق الممكية أول  -23
 15111  -د 51111  -ز 46111     -ب 36111   -أ   
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 رصيد حقوق الممكية أخر الفترة ...........
 48864  -د 70114  -ز 64664     -ب 46664   -أ   

تعرض ......... التدفقات الداخمة والخارجة المتولدة خالل   -24
 الفترة المالية مبوبة عمى أساس األنشطة التي تتولد عنيا.

قا١ُ٥ املسنص    -أ   

 املايٞ

قا١ُ٥ ايتدفكات   -ز قا١ُ٥ ايدخٌ      -ب

 ايٓكد١ٜ

قا١ُ٥ ايتػري يف  -د

 سكٛم املًه١ٝ 

قة بأنشطة........ حجم ُتوضح قائمة التدفقات النقدية المتعم  -25
اإلنفاق الذي قامت بو الوحدة االقتصادية لمحصول عمى 

األصول من أجل توليد الدخل والتدفقات النقدية في 
 المستقبل.

 ايتػػٌٝ ٚاالضتجُاز ٚايتٌُٜٛ -د ايتٌُٜٛ   -ز االضتجُاز     -ب ايتػػٌٝ   -أ   

ج ، وصافي 22888إذا عممت أن رصيد النقدية أول المدة   -26
ج ، والتدفقات 139888التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

ج والتدفقات 25888النقدية الداخمة من أنشطة االستثمار 
ج، والتدفقات 68888النقدية الخارجة من أنشطة االستثمار 
فقات ، والتد 42888النقدية الداخمة من أنشطة التمويل 
فإن رصيد  95888النقدية الخارجة من أنشطة التمويل 

 النقدية أخر المدة .................
 78111  -د ز62111  -ز 001111     -ب 77111   -أ   

 :اإلجابة
زقِ 

 ايعباز٠

زقِ  اإلداب١

 ايعباز٠

زقِ  اإلداب١

 ايعباز٠

زقِ  اإلداب١

 ايعباز٠

زقِ  اإلداب١

 ايعباز٠

 اإلداب١

 ب 8 أ 6 أ 4 ب 2 أ 0

 ز 01 ز 7 د 5 ز 3 ب 1

 ب 08 ز 06 ب 04 أ 02 ز 00

 ب 11 ز 07 د 05 د 03 أ 01

 ز 16 ز 14 ب 12 أ 10

 ب 15 ب 13 ز 11
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 الجاىٌالفصل 
 املالٌأساسًات التخلًل 
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 الجاىٌالفصل 
 املالٌأساسًات التخلًل 

 أوًلا: األٍداف التعلًنًُ:
بعد االنتهاء من دراسة محتويات هذا الفصل، ينبغي أن يكون الطالب ممًما 

 بما يمي: 
 .المالييتعرف عمى مفهوم التحميل  -1
 .بهوالفئات التي تهتم  المالييحدد أهداف التحميل  -2
 .المالييحدد مصادر الحصول عمى المعمومات الالزمة لمتحميل  -3
 .المالييحدد الخطوات األساسية لمتحميل  -4
 .المالييتعرف عمى اعتبارات القيام بالتحميل  -5
 .المالييتعرف عمى معايير ومجاالت التحميل  -6
 .المالييحدد مستويات التحميل  -7
 .المالييتعرف عمى أدوات وأساليب التحميل  -8

ًًا: عياصز الفصل:  ثاى
  .            الماليمفهوم التحميل  :2/1
 .الماليأهداف التحميل : 2/2
 .الماليالفئات المهتمة بالتحميل : 2/3
 .الماليمصادر معمومات التحميل : 2/4
 .الماليخطوات ومراحل التحميل : 2/5
االعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند القيام بعممية التحميلل : 2/6

 .المالي
 .الماليمعايير التحميل :  2/7
 .الماليمجاالت التحميل : 2/8
 .الماليمستويات التحميل : 2/9
 .الماليأدوات وأساليب التحميل : 2/11
 .الفصل الثاني  خالصة: 2/11
 .: حاالت عممية 2/12



 أصاصيات اهتخويى املاهي:   اهجاُياهفصى 

64 

 

 : مكدمُ

إن مللا تدللهدئ بيئللة األعمللال المعاصللرة مللن ظللروف منافسللة وعللدم ت كللد ومللا 
تعاصللللرئ المندللللوت مللللن تطللللورات وتحللللديات ومخللللاطر كللللل ذلللللك يللللرتبط ببقائهللللا 
 التليواستمرارها ونموها ألجل تكوين ميزتها التنافسلية، وهلذا أوجلب إيجلاد السلبل 

مللا لللديها مللن نقللاط ىللوة لتعزيزهللا ونقللاط  للعف تكفللل تقيلليم أدائهللا والوىللوف عمللى 
 أحد أهم هذئ السبل.  الماليلو ع العالج الالزم لها، ويعد التحميل 
سللللاليبه سللللواء أدواتلللله و أغرا لللله و أو  المللللاليإن دراسللللة تليللللات عمللللل التحميللللل 

عن أساسيات هذا التحميل، ليت ل   مدخالً  إعطاءم المستحدثة يتطمب أالمعتادة 
، وأهدافه واسلتعماالته، واألطلراف التلي ستسلتفيد الماليمن خالله مفهوم التحميل 

 من هذا التحميل، لذلك سيتم في هذا الفصل تناول العناصر السابق إجمالها.
 : املالٌمفَىو التخلًل  :2/1

          Definition of financial analysis 
ال تنتهى مهمة المحاسلبة عنلد مجلرد إعلداد القلوائم الماليلة، بلل تتعلدى ذللك 

تبين العالىات  التي الماليةمجموعة من النسب  واستخراجإلى تحميل تمك القوائم 
  المللللللاليالقللللللوائم الماليللللللة وهللللللذا مللللللا يسللللللمى بالتحميللللللل  فلللللليبللللللين األرىللللللام الللللللواردة 

Financial Analysis المندللورة المللادة األساسللية .  حيللث تعللد القللوائم الماليللة
تبللللدأ مللللن حيللللث ينتهللللى  المللللاليفللللهن مهمللللة المحمللللل  وبالتللللالي، المللللاليلمتحميللللل 

اإلدراك التلللام لكيفيلللة إعلللداد القلللوائم  الملللاليالمحاسلللب، للللذا وجلللب عملللى المحملللل 
 المالية.

أهمية  من مجاالت المعرفلة فلي مطملع الثالثينلات  الماليالتحميل  اكتسب
  Greatالفتللللرة التللللي تميللللزت بالكسللللاد الكبيللللر، وهللللي الما لللليمللللن القللللرن 

 Depression  الللذي سللاد الواليللات المتحللدة األمريكيللة، الللذي أدت ظروفلله إلللى
الكدللف عللن بعللض عمميللات غللش وخللداع مارسللتها بعللض إدارات المندللوت ذات 

عدد من المندوت، األمر اللذي ل االممكية العامة، ومن ثم دهدت تمك الفترة انهيار 
أ لللر بالمسلللاهمين والمقر لللين عملللى حلللد سلللواء، مملللا دعلللا إللللى  لللرورة دراسلللة 
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، حتى يتسنى لمجهات المهتمة بالنداطات عمميمحتويات التقارير المالية بدكل 
والتنبلللللت بمسلللللتقبمها  الفعمللللليلهلللللذئ المندلللللوت التعلللللرف عملللللى أدائهلللللا  االىتصلللللادية
 .الماليه من خالل التحميل ، وهذا ما يمكن تحقيقاالىتصادي
بعللد الحللرب العالميللة الثانيللة وخاصللة  المللاليأهميللة التحميللل  وازدادتهللذا، 

بعد انتدار ظاهرة الت خم وأثرها عمى بنود القوائم المالية، فظهرت الحاجلة إللى 
بما يزيلد ملن كفلاءة  الماليالتحميل  في اآللياستخدام األساليب الكمية والحاسب 

تردللليد اتخلللاذ القلللرارات. كملللا أن األزملللة  فللليداة أساسلللية تسلللهم التحميلللل ليصلللب  أ
"أزمللللللة الللللللرهن العقللللللاري" وانهيللللللار عللللللدد مللللللن البنللللللوك  2118الماليللللللة العالميللللللة 

والمتسسلللات الماليلللة خمقلللت وسلللائل وأدوات وتقنيلللات جديلللدة تسلللاهم فلللي تطلللوير 
 .وتحميل األعمال الماليمجاالت التحميل 
"اإلدارة  الملللللالي اإلداريالفكلللللر  فلللللي متكلللللامالً  اً منهجللللل الملللللالييعلللللد التحميلللللل 

السلميم، حيلث يدلير إللى  الملاليالمالية" ووسيمة  رورية لموصول إلى التخطيط 
ومنها ملا  الماليواالستقرار والربحية. تعددت تعريفات التحميل  لالستمرارالقابمية 
 يمي:
بدراسللللة وتحميللللل ملخرجللللات النظللللام المحاسللللبي لتللللوفير  المللللالييهللللتم التحميللللل  -1

معمومات إ لافية أو أكثلر تفصليمية علن تملك المندلورة بلالقوائم الماليلة حلول 
 ما ي المند ة وحا رها، وذلك بهدف التنبت بمستقبمها.

هللللو عمميللللة دراسللللة وتحميللللل منظمللللة لمبيانللللات والمعمومللللات المتاحللللة الحاليللللة  -2
ل القللللوائم الماليللللة والمصللللادر األخللللرى، والتاريخيللللة حللللول المندلللل ة مللللن خللللال

حصلللللللائية لمحصلللللللول عملللللللى دالالت  باسلللللللتخدام أدوات وأسلللللللاليب ريا لللللللية واال
لممندلل ة والتنبللت بالو للع  المللاليومتدللرات إ للافية، تسللاعد فللي تقيلليم األداء 

 المستقبمي.
عممية معالجة منظمة لمبيانات المتاحلة بهلدف الحصلول عملى معموملات هو  -3

داء المندللل ة فلللي الما لللي أالقلللرارات وفلللي تقيللليم  تسلللتعمل فلللي عمميلللة اتخلللاذ
 والحا ر وتوىع ما ستكون عميه في المستقبل.
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يجلللاد اللللروابط هلللو  -4 معالجلللة منظملللة لمفلللردات القلللوائم الماليلللة لمندللل ة معينلللة واال
والعالىللات فيملللا بينهللا، بملللا يمكللن معللله التعلللرف عمللى ملللا تللدل عميللله األرىلللام 

ج التلي تلم التوصلل إليهلا وملا يترتلب المطمقة لهذئ المفردات، ثم تفسير النتلائ
عميلله مللن تقيلليم لمللدى كفللاءة إدارة المندلل ة فللي إدارة المللوارد المتاحللة لللديها، 
واكتداف مواطن القلوة فلي أداء المندل ة لتعزيزهلا، وملواطن ال لعف الىتلراح 

 العالج الالزم لها، و كذلك التنبت ب داء المند ة في الفترات المقبمة.
 فلليحميميللة وانتقاديللة وتفسلليرية لمقللوائم الماليللة المندللورة دراسللة تفصلليمية تهللو  -5

المسلتقبل  فلي وء اإلدراك التام لكيفية إعدادها، ألجل اتخلاذ ىلرارات ردليدة 
  وء ما تم اكتدافه. في
ىائملة المركلز المعمومات المحاسلبية   في ههو نظام معمومات تتمثل مدخالت -6

القلوائم  ومعموملات  وغيرهلا ملن ائمة التلدفقات النقديلة، ىائمة الدخل، ىالمالي
غير محاسبية ك سعار األسهم وبعض البيانات االىتصادية كالت خم والنمو 

 المالياستخدام أساليب التحميل في بينما عمميات هذا النظام تتمثل  وغيرها،
المعموملللات التلللي فلللي تتمثلللل نظلللام هلللذا الالمختمفلللة، فلللي حلللين أن مخرجلللات 

من نسب ماليلة أو متدلرات أو أدلكال بيانيلة، إال أنله  المالييقدمها التحميل 
 ومن أجل أن يتكامل ذلك النظام ينبغي أن توجد تغذية عكسية.

 :المالييلستنتج من التعريفات السابقة أن التحميل 
 السميم. الماليوسيمة  رورية لمتخطيط  -أ 
تدللللكل المللللادة  التللللينظللللام معمومللللات يسللللتخدم ملخرجللللات النظللللام المحاسللللبي  -ب 

سواء كانت القوائم الماليلة أو أي معموملات أخلرى  المالياألولية في التحميل 
 تكون ذات عالىة بها عن نداط المند ة.

أهم األدوات التي يمكن اسلتخدامها بواسلطة إدارة المندل ة باإل لافة إللى من  -ج 
األطللراف الخارجيللة لمحصللول عمللى معمومللات ومتدللرات إ للافية تسللاعد فللي 

 اتخاذ القرارات.ترديد 
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الغلللرض مللن وراء عمميللة التحميلللل  بللاختالف المللاليتختمللف أهللداف التحميلللل  -د 
 .المالي

لسلهولة اإللملام بله  الملالييت   مما سبق، بساطة المفهوم النظري لمتحميل 
وفهم تلية عممه،  إال أن هناك صلعوبة كبيلرة فلي تطبيقله، لكلون التطبيلق السلميم 

ة واالىتصللللاد والظللللروف الخاصللللة المحيطللللة يحتللللاج إلللللى إلمللللام كبيللللر بالمحاسللللب
دارتهلللا وىلللدرات هلللذئ اإلدارة، وملللن هلللذا المنطملللق ينظلللر إللللى التحميلللل  بالمندللل ة واال

عمللى أنلله ىللائم عمللى المعرفللة و الخبللرة أكثللر مللن كونلله عمميللة ميكانيكيللة  المللالي
فلي وجهلات النظلر التلي  االخلتالفمبنية عمى أسس محددة. ويتيد هذا المنطلق 

 .القوائم المالية لمند ة واحدةيخرج بها دخصان ىاما بتحميل من الممكن أن 

 : املالٌأٍداف التخلًل  :2/2

        Objectives of financial analysis 
هداف التلي يحققهلا، لالستفادة من جممة األ يتم االهتمام بالتحميل المالي
في ىياس ومقارنلة العائلد بالمخلاطرة  الماليحيث يتمثل الهدف األساسي لمتحميل 

ىرارات استثمارية وائتمانية رديدة، وذلك باستخدام القوائم المالية المندلورة  التخاذ
لألغلللراض العاملللة المعلللدة علللن الما لللي ألجلللل تلللوفير أسلللاس لمتخطللليط والتنبلللت 

 بالتدفقات النقدية والعوائد والمكاسب المتوىع تحققها مستقباًل.
فقلد تتعلدد هلذئ األهلداف تبعلًا لتعلدد  الماليف التحميل وفيما يتعمق ب هدا

، فملللثاًل يقلللوم ملللانحو االئتملللان ملللن الملللاليوتنلللوع الجهلللات التلللي تقلللوم بالتحميلللل 
لغللرض دراسللة التللدفقات النقديللة المسللتقبمية  المللاليالللدائنين والمقر للين بالتحميللل 

مللا يطمللق  ىللدرتها عمللى سللداد التزاماتهللا الخارجيللة أو مللدى لممندلل ة لموىللوف عمللى
، بينما يقوم الملالك بتقييم أداء إدارة المندل ة وكفاءتهلا فلي االئتمانيةعميه الجدارة 

حلين يهلتم المسلتثمرون بتقيليم معلدل الربحيلة ألسلهم  فليالمحافظة عمى أموالهلا، 
 فيما يمى: الماليالمند ة. ويمكن تمخيص أهم أهداف التحميل 

 األمثل لممند ة. التمويميتحديد الهيكل  -
 مدى كفاءة عمميات المند ة محل التحميل وتقييم ربحيتها. اختبار -
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ربحيلللة المندللل ة وتحديلللد مركزهللللا و لممندلللل ة  الملللاليتقيللليم حقيقلللة الو لللع  -
 واالئتماني. التنافسي

نهللا وسللداد التزاماتهللا وىللدرتها عمللى و تحديللد ىللدرة المندلل ة عمللى خدمللة دي -
 .االىتراض

المماثمللة فللي نفللس القطللاع أو  تقيلليم أداء المندلل ة بالمقارنللة مللع المندللوت -
 مقارنة النسب المالية الخاصة بالمند ة عمى مدار عدة فترات زمنية.

 توفير وسيمة من وسائل الرىابة عمى نداط المندوت. -
وتدخيصللللها  المللللاليالكدللللف عللللن جوانللللب ال للللعف والقصللللور خاصللللة  -

 تمهيدًا إلعادة الهيكمة.
 التنبت بالمستقبل.توفير معمومات ومتدرات كمية تساعد في التخطيط و  -
 داء المند ة.أالتي يتخذها  االتجاهاتالتعرف عمى  -
 المتابعة الجيدة لممخاطر المالية. -
 تقييم جدوى االستثمار في المند ة. -

تحديلد كللل  فلليتتمثلل  المللاليوبدلكل عللام يمكلن القللول بل ن أغللراض التحميلل 
 من:

أصللول    المتمثّللل فلليFinancial Structureلممندلل ة   التمللويميالهيكللل  -1
 المند ة والمصادر التي حصمت منها عمى األموال لحيازة هذئ األصول.

  المتمّثملة فلي المراحلل التلي Operating Cycleكفلاءة اللدورة التدلغيمية   -2
 يمر بها إنتللاج السمعة  أو الخدمة  وبيعها وتحصيل ثمنها.

   التي يتخذها أداء المند ة عمى مدى سنوات عدة.Trends  االتجاهات -3
  التي تتمتع بهلا المندل ة لمتعاملل ملع األحلداث غيلر Flexibilityلمرونة  ا -4

فلي التلدفقات النقديلة بسلبب  واالنحلراففي المبيعلات  كاالنحرافالمتوىعة، 
 ظروف خاصة أو عامة.
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مللن أهللداف إال أن  المللاليهللذا، وعمللى الللرغم مللن أهميللة مللا يحققلله التحميللل 
عمى بيانات محاسبية  العتمادهاالتحميل يجب التعامل بها بحذر نظرًا هذا نتائج 

لمقواعلللد والمعلللايير المحاسلللبية، كملللا أن بعلللض  ورادة بلللالقوائم الماليلللة المعلللدة وفقلللاً 
األمللر الللذى ىللد  الدخصلليوالتقللدير  لالجتهللادعناصللر القللوائم الماليللة ىللد تخ للع 

 ة ىيد التحميل.يتدى إلى تفاوت نتائج التحميل خالل الفترة الزمني
 :املالٌالفٔات املَتنُ بالتخلًل  :2/3

 االىتصلاديالقلرارات ملن تقيليم الموىلف  متخلذي الملاليمكن نتائج التحميلل تل 
لممند ة، وذلك من خالل توفير معمومات إ افية بخالف ما توفرئ القوائم المالية 
المندللورة، عمللى أن يللتم اسللتخدامها بواسللطة العديللد مللن المسللتخدمين وتسللعى كللل 
فئلة مللن هللذئ الفئللات إللى الحصللول عمللى معمومللات تختملف عللن المعمومللات التللي 

حصللول عملى المعمومللات الغايلة ملن ال الخللتالفتحتاجهلا الفئلات األخللرى، وذللك 
 لدى كل منها. 

اسللتعماالت واسللعة جعمللت منلله محللل اهتمللام الكثيللرين.  المللاليلمتحميللل  إن
، كملللا تتنلللوع الملللاليحيلللث تتعلللدد األطلللراف المسلللتفيدة والمهتملللة بنتلللائج التحميلللل 

أغللراض اسللتخداماتهم لتمللك المعمومللات وذلللك وفقللا لتنللوع عالىللتهم بالمندلل ة مللن 
المبنيللللة عمللللى هللللذئ المعمومللللات مللللن جهللللة أخللللرى، ومللللن  جهللللة، ولتنللللوع ىللللراراتهم

ة نفسللها ويتمثللل  مللا هللو داخمللي يخللص المندلل المللالياألطللراف المهتمللة بالتحميللل 
 المللاليبالمسللتويات اإلداريللة المختمفللة ومنهللا جهللات خارجيللة تسللتفيد مللن التحميللل 

 جميع األطراف خارج المنداة سواء كانت لهم صمة بالمند ة أو ال. في تتمثل 
ناءًا عمى ما تقدم، يمكن تقسيم هتالء األطراف لقسمين: أطراف من داخل ب

المند ة نفسها وأطلراف أخلرى ملن خارجهلا، ولعلل األطلراف الداخميلة هلى األكثلر 
لملا يتلوفر لهلا ملن معموملات ماليلة وغيلر ماليلة  الماليمن نتائج التحميل  استفادة

غالبلًا ملا يكلون  التليومعمومات مندورة وغير مندورة بعكلس األطلراف الخارجيلة 
عمللللى القللللوائم الماليللللة المندللللورة فقللللط. وعميلللله فهنللللاك أهميللللة  األساسللللياعتمادهللللا 

 بما يحقق أهدفها: الماليالفئات التي تهتم بالتحميل  استفادةلتو ي  كيفية 
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 األطزاف الداخلًُ: : 2/3/1

 :إدارَ امليصأَ. -أ 

سللبيل تحقيقهللا  فللي لممندلل ة والربحيللة والنمللو المللاليبالو للع تهللتم اإلدارة 
 قومفمذلك فهي تبل وتعظيمها لمصمحة المساهمين وكسب ثقة ذوى المصال ، ، 

بتغيلللرات النسلللب واالتجاهلللات علللن ربحيلللة المندللل ة وعوائلللد اسلللتثماراتها  باالهتملللام
التللي ت خللذها هللذئ المتدللرات فللي الفتللرات السللابقة لكللي تتحقللق إدارة  واالتجاهللات

المندلل ة مللن فاعميللة نظللم الرىابللة المسللتخدمة والوىللوف عمللى كيفيللة توزيللع مللوارد 
المختمفة وكفاءة استغالل تمك الموارد، مع  االستخدامالمند ة المتاحة عمى أوجه 

 مقارنة أدائها ب داء المندوت المماثمة.
 :ىففىٌ.العاملىٌ وامل -ب 

تهللللتم هللللذئ الفئللللة بتحميللللل القللللوائم الماليللللة حتللللى تطمللللئن عمللللى اسللللتقرارها 
المندلل ة، كمللا تهللتم بللالتعرف عمللى أربللاح المندلل ة  باسللتمراريةالللوظيفى والمللرتبط 

تللتثر بدللكل أو بللوخر عمللى أجللور العللاممين ومكافلل تهم بللل وعمللى الخللدمات  التللي
 االجتماعية المقدمة لهم.

 األطزاف اخلارجًُ: : 2/3/2

 : الدآيىٌ واملكزضىٌ -أ 

يهللللتم المقر للللون سللللواء كللللانوا بنللللوك أو متسسللللات ماليللللة أو أدللللخاص 
، الملللاليطبعيللين بالتحميللل االئتمللاني واللللذي هللو أحللد أوجللله اسللتعماالت التحميللل 

بغيللة معرفللة درجللة السلليولة لللدى المندلل ة وهللذا يتناسللب مللع المقر للين أصللحاب 
فة إللللى معرفلللة درجلللة ربحيللة المندللل ة عملللى الملللدى الللديون ىصللليرة األجلللل باإل للا

 الطويل وهذا يتناسب مع المقر ين أصحاب الديون طويل األجل.
وبنللاءًا عمللى ذلللك، تختمللف المعمومللات التللي يحتللاج إليهللا كللل منهمللا عللن 
اآلخلللر، حيلللث يهلللتم أصلللحاب اللللديون ىصللليرة األجلللل بمعرفلللة ملللدى ىلللدرة المندللل ة 

خللالل الفتللرة ىصلليرة األجللل، ويللنعكس ذلللك  تهللابالتزامامحللل التحميللل عمللى الوفللاء 
عمى اهتمامهم بتحميل ودراسة عناصر األصول والخصوم المتداولة ورأس الملال 
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العامل، باإل افة إلى معمومات عن اتجاهات نسب السيولة ىصليرة األجلل. أملا 
عمللى  مندلل ةأصللحاب الللديون طويمللة األجللل فللهنهم يركللزون اهتمللامهم عمللى ىللدرة 

 وىت استحقاىها. االلتزاماتوالفوائد المترتبة عمى هذئ التزاماتها سداد 
طويملللة األجلللل غالبلللًا ملللا يلللتم  االلتزاملللاتونظلللرًا ألن األملللوال المتوللللدة علللن 

يحتلللاج إللللى  الملللالياسلللتثمارها فلللي األصلللول طويملللة األجلللل، للللذلك فلللهن المحملللل 
ديون طويمة معمومات عن صحة تقييم األصول الثابتة. وبالتالي يهتم أصحاب ال

 هالك األصول الثابتة والعمر اإلنتاجي المتبقي لها. إاألجل بمعدالت 
  : املشتجنزوٌ احلالًىٌ واملزتكبىٌ -ب 

 المسلللللاهم  بصلللللفة أساسلللللية بالعائلللللد عملللللى الملللللال  الحلللللالييهلللللتم المسلللللتثمر 
تعللرض ت التلليبربحيللة المندلل ة واسللتقرارها، وكللذلك بدرجللة المخللاطر  أي المسلتثمر
بمللا يمتمكلله مللن  االحتفللاظحتللى يللتمكن مللن المفا للمة بللين وذلللك ، اسللتثماراتهلهللا 

أسللللهم أم بيعهللللا. بينمللللا المسللللتثمر المرتقللللب  المتوىللللع  يحللللاول معرفللللة هللللل مللللن 
األف ل دراء أسهم المند ة أم البحث عن فرصة استثمارية أخرى، ومن ثم فهلو 
نمللو يهللتم بقللدرة المندلل ة عمللى توليللد أربللاح ومللا تتعللرض للله مللن مخللاطر ودرجللة ال

 المتوىع لنداطها.
تجلار بهلا غالبًا ملا يهلتم المسلتثمرون بهىتنلاء األسلهم فلي المندل ة لغلرض اإل

عادة بيعها خالل السنة لتحقيلق عوائلد ملن وراء ذللك. للذلك فهلم يحتلاجون إللى  واال
عمللى  المحقللق أسللعار بيللع األسللهم وتقمباتهللا خللالل الفتللرة الماليللة، ومعللدل العائللد

يسعون لمتنبت باألرباح المتوىلع تحقيقهلا مسلتقباًل، حتلى  األسهم خالل الفترة، كما
 يتمكنوا من اكتداف فرص استثمار مناسبة تتالءم مع رغباتهم.

 : املىردوٌ -ج 

لممتعلاممين معله واسلتقرار  الملالييستهدف المورد الت كلد ملن سلالمة المركلز 
 فللليأو لللاعهم الماليلللة، وهلللذا يعنلللى  لللرورة دراسلللة وتحميلللل مديونيلللة المتعلللاممين 

دفاتر المورد وتطور هلذئ المديونيلة، وعملى ذللك يقلرر هلل يسلتمر أو يخفلض أو 
 يمغى التعامل معهم.
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 : العنالْ -د 

يهللللتم العميللللل بمركللللز مورديلللله خاصللللة المللللورد الللللرئيس لمت كللللد مللللن  للللمان 
 كمفتها.تاستمرار وانتظام التوريدات ومدى إمكانية تخفيض 

 : جَات أخزّ -ه 

جللات فئللات أخللرى لهللا عالىللة بالمندلل ة احتيا المللالييمكللن أن يمبللي التحميللل 
ومنهللا سماسللرة األوراق الماليللة، اتحللاد العمللال، أجهللزة التخطلليط والرىابللة، الغللرف 

 التجارية، ومصمحة ال رائب.
لعلللدة أغلللراض ومنهلللا  الملللاليوراق الماليلللة ملللن التحميلللل يسلللتفيد سماسلللرة األ

، وكلذلك الملاليلمندل ة عملى السلوق ا أسهمتحميل التغييرات السريعة عمى أسعار 
  ف ل استثمار.كالتي يمثل دراء أسهمها  المندوتوتحديد  الماليتحميل السوق 

لمتعللرف عمللى الو للع  المللاليكمللا يتوىللع أن يسللتخدم اتحللاد العمللال التحميللل 
في مزاولة نداطها والتوسلع  االستمرارعمى  تهالممند ة ولموىوف عمى ىدر  المالي

 . اممين الحاليينفي توظيف الع االستمرارفيه ومن ثم 
لغلرض الحصلول  الملاليأما أجهزة التخطيط والرىابة فهنها تسلتخدم التحميلل 

عمللى بيانللات ومعمومللات تسللاعدها فللي دراسللة وتحميللل الخطللط السللابقة ونتائجهللا، 
 تستخدم في الرىابة عمى المندوت. هاكما أن

لمتعللرف عمللى  المللاليوفيمللا يتعمللق بللالغرف التجاريللة فهنهللا تسللتخدم التحميللل 
ندللاط المندلل ة ومعللدالت أدائهللا وربحيتهللا لمقيللام بللهجراء المقارنللات بللين المندللوت 

 في نفس الصناعة.
لمراجعللللة عائللللد  المللللاليبينمللللا تسللللتخدم مصللللمحة ال للللرائب أدوات التحميللللل 

ال لللرائب والتحقلللق ملللن صلللحة ومو لللوعية البيانلللات المقدملللة ملللن المندللل ة علللن 
 طريق إجراء المقارنات مع مندوت القطاع.

وأهميته لكل فئة من  الماليهذا، وبعد عرض الفئات المستفيدة من التحميل 
فاعميللة لهللذئ الفئللات سللواء  المللاليمتحميللل لالفئللات، فهنلله مللن المهللم أن يكللون  هللذئ

داخميللة أو خارجيللة، ويعللد التوصللل إلللى مفهللوم الفاعميللة أمللرًا فللي غايللة االهميللة  
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ألنللله معيلللار مهلللم فلللي تحديلللد نجلللاح المندلللوت أو فدلللمها، وهلللذا يعنلللي الت كلللد ملللن 
اسللللتخدام المللللوارد المتاحللللة ىللللد أدى إلللللى تحقيللللق الغايللللات والمقاصللللد واألهللللداف 

 صادى لممند ة.دىة تدخيص الموىف االىت فيالمرجوة منها وانعكاس ذلك 
 : املالٌمصادر معلىمات التخلًل  :2/4

Sources of financial analysis information 
وىائملللة اللللدخل  الملللاليالمركلللز  فللليتعتبلللر القلللوائم الماليلللة ممثملللة باألسلللاس 

يعد عمى  التيوالتدفقات النقدية وما تحتويه من معمومات مالية هى المادة الخام 
ىلد يتطملب بعلض البيانلات  المالي. ومع ذلك فهن التحميل الماليأساسها التحميل 

 فليسلوق األوراق الماليلة وعلدد العلاممين  فليمحاسبية مثل أسعار األسهم الغير 
المند ة وبعض األرىام القياسية لألسعار باإل افة إللى األسلعار الجاريلة للبعض 

 الموارد.
تعتبللر  التلليعمللى جللودة القللوائم الماليللة  المللالي"جللودة " التحميللل  لهللذا تعتمللد

إلجراء المقارنات والنسب والتحميالت المختمفلة، وملن ثلم يجلب  الرئيسيالمصدر 
الت كللد مللن أن القللوائم الماليللة تفصلل  بدللكل كللاف عللن  المللاليىبلل إجللراء التحميللل 

إعلداد  فليأتبعلت  التيالبيانات المالية المالئمة لمتحميل، وأن المبادئ المحاسبية 
تملللك القلللوائم مالئملللة، كملللا أن أسلللس التقلللويم مالئملللة وثابتلللة ال تختملللف ملللن فتلللرة 
سلتمرارية  ألخرى، وذلك باإل افة إللى الت كلد ملن سلالمة تبويلب القلوائم الماليلة واال

 نفس التبويب عمى مدار فترات التحميل من أجل صحة المقارنات .
ملن نلوعين  يالملالعملى المعموملات الالزملة لمتحميلل  الملالييحصل المحمل 

مللن المصللللادر الرئيسللية  سللواء مصللادر معمومللات داخميللة أو خارجيللة، ويتوىللف 
، المللاليمللدى اعتمللادئ عمللى أي منهمللا حسللللب طبيعللة وأغللراض عمميللة التحميللل 

كلللللللذلك حسلللللللب طبيعلللللللة المتدلللللللرات المطموبلللللللة أي هلللللللل هلللللللي متدلللللللرات كميلللللللة 
Quantitative  أم متدللرات وصفّيةQualitative  . 
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 :القوائم المالية وتت من 
 ىائمة الدخل
 الماليىائمة المركز 

 ىائمة التدفقات النقدية
 ىائمة األرباح المحتجزة

ىائمة التغيرات في 
  .حقوق الممكية

  اإلي احات المتممة لمقوائم
 .المالية

  تقريللللللللللللر مراىللللللللللللب الحسللللللللللللابات
والتقريللللللللر الختللللللللامي ألع للللللللاء 

 مجمس اإلدارة.
 

  المعمومللللات والبيانللللات التللللي تصللللدرها
الجهللللللات المنظملللللللة ألسللللللواق الملللللللال 

ودوائللللر الدولللللة المختمفللللة واألعمللللال 
التلللي لهلللا عالىلللة كلللوزارة التخطللليط 
ووزارة االىتصلللللللللللاد ووزارة الماليلللللللللللة 

 وأجهزة اإلحصاء.
 مكاتب السمسرة. 
  االىتصادية العامة رات دالمت

 لمصناعة.
  االجتماعيةالبيانات والمعمومات 

واالىتصادية التي تترك أثرها عمى 
د ة في ظروف معينة مثل: المن

الت خم،أو الكساد االىتصادي، أو 
االنتعاش االىتصادي، أو الحروب 
والكوارث الطبيعية التي ىد تترك أثاراً 

 .سمبية عمى أداء المند ة
 تعمق بال رائب التدريعات التي ت

 .والرسوم الجمركية
  الصلللللللحف والمجلللللللاالت والندلللللللرات

التلللللللي تصلللللللدر علللللللن  االىتصلللللللادية
الهيئلللللللات والمتسسلللللللات الحكوميلللللللة 

 ومراكز األبحاث .

 معلومات التحليل الماليمصادر 

 مصادر خارجية مصادر داخلية

 مصادر داخلية
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 :  املالٌخطىات ومزاحل التخلًل : 2/5

   Steps of financial analysis 
دللللكل فلللي عملللى علللدة خطلللوات ومراحلللل متتابعلللة ت الملللالييعتملللد التحميلللل 

 الملاليويسلتوجب إنجلاز عمميلة التحميلل ، الملاليمجممها المنهج العمملي لمتحميلل 
المللرور بهللا ويمكنلله تجللاوز بع للها أو دمللج الللبعض اآلخللر،  المللاليمللن المحمللل 

حيلللث يعتملللد ذللللك عملللى الهلللدف المرجلللو ملللن التحميلللل، وتدلللتمل تملللك الخطلللوات 
اج ميلللل ومرحملللة االسلللتنتمرحملللة اإلعلللداد والتح لللير ومرحملللة التحوالمراحلللل عملللى 
 :لهذئ المراحل الثالث  اً وفيمايمي عر  ،وكتابة التقارير

  مزحلُ اإلعداد والتخطري: : 2/5/1
عممله بعلد توىيعله عملى خطلاب  الملاليمرحمة أساسلية يبلدأ بهلا المحملل هي 

أن اإلعلداد والتح لير الجيلدين  فليالتكميف، وتكتسب تمك المرحملة أهميلة كبيلرة 
ومخرجاتهلا وفلى  الملاليإيجابيًا عمى باىى مراحل وخطوات تنفيلذ التحميلل  اً سيتثر 

 تمك المرحمة يقوم المحمل بما يمى:
تحديللد الهللدف مللن التحميللل وترجمتلله إلللى مجموعللة مللن األسللئمة، والللذى  -أ 

عمللللى أساسلللله يتحللللدد أسللللموب التحميللللل المناسللللب والمعمومللللات الواجللللب 
ن التحميللل كمللا سللبق جمعهللا ويختمللف الهللدف حسللب الفئللة المسللتفيدة ملل

 إي احه.
مل التحميلل مندل ة واحلدة أم علدة مندلوت يدلمدى ونطاق التحميل، هلل  -ب 

التحميللللل لمندلللل ة واحللللدة لسللللنة واحللللدة أم لعللللدة  سلللليكونمتدللللابهة وهللللل 
 سنوات.

تحديللد وجمللع البيانللات والمعمومللات الكافيللة والمالئمللة وتجهيزهللا بالدللكل  -ج 
الذي يلمكن من إجراء التحميل عميها، سواء كانت تمك المعمومات ماليلة 
 التليأو غير مالية وسواء كانت كمية أو وصفية عن الفتلرة أو الفتلرات 

 سيغطيها التحميل. 
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 مزحلُ التخلًل: :2/5/2
وفيهللا يللتم معالجللة مللا تللم تللوفيرئ مللن بيانللات ومعمومللات بمللا يخللدم األهللداف 

 هذئ المرحمة من :المرجوئ من التحميل، وتتكون 
 االبتدائيلةهذئ المرحملة  فييقوم المحمل  :مزحلُ التبىيب والتصيًف -أ 

 فلللللي القلللللوائم الماليلللللة بالعديلللللد ملللللن اإلجلللللراءات كهعلللللادة ترتيلللللب البنلللللود
ومجموعاتهلللا ودملللج بعلللض منهلللا أو إعلللادة تصلللنيفها بملللا يسلللهل مهملللة 

والوصول إلى نتائج دىيقة وفلى التوىيلت المناسلب، وهلذا  الماليالمحمل 
مللا جعللل أسللواق المللال والهيئللات المهنيللة تصللدر نمللاذج موحللدة لمقللوائم 
الماليلللة، ويعللللد نمللللوذج القائمللللة دلللكاًل مللللن أدللللكال التبويللللب والتصللللنيف 

بدللكل أساسللى القابميللة لممقارنللة، وذلللك بمللا يقدملله مللن  لممعمومللات يخللدم
تساق خاصًة عندما يدلمل التحميلل  أكثلر ملن مندل ة أو  الملاليثبات، واال

 أكثر من فترة مالية.
تعلد ملن أهلم الخطلوات حيلث يتحلدد  اختًار األداَ املالٓنُ للتخلًلل:  -ب 

 بنللللاءًا عميهللللا فعاليللللة عمميللللة التحميللللل، وتتعللللدد أدوات التحميللللل وأسللللاليبه
ومنهلللللا التحميلللللل الرأسلللللى واألفقلللللى وتحميلللللل النسلللللب ...إلللللل ، ولكلللللل أدائ 
خصلللائص معينلللة وظلللروف محلللددة إلسلللتخدامها وتطبيقهلللا، مملللا يلللدفع 

بعللللض األحيللللان إلللللى االسللللتعانة بلللل كثر مللللن أداة وأسللللموب  فلللليالمحمللللل 
لتحقيللللق األهللللداف المرجللللوة مللللن التحميللللل والوصللللول ألف للللل النتللللائج، 

لت هيل الفني والعممي لمقائمين بالتحميلل وتعتمد هذئ الخطوة عمى مدى ا
 .المالي

بهللدف اكتدللاف العالىللات القائمللة هللذئ الخطللوة وتللتم  :مزحلللُ املكارىللُ -ج 
بللين مختمللف العناصللر والحسللابات وتحللرى أسللبابها، وذلللك حتللى يمكللن 
تحديلللد نوعيلللة اإلنحرافلللات  موجبلللة أم سلللالبة  خاصلللة اإلنحرافلللات غيلللر 

 الطبيعية.
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 وكتابُ التكزيز. االستيتاجمزحلُ :  2/5/3

البحللث عللن األسللباب والحكللم عمللى  عمللى المحمللل المللاليفللى تمللك المرحمللة 
علرض  فيلممند ة وتقديم اإلىتراحات، ويراعى البساطة والو وح  الماليالمركز 

توصللل إليهللا التحميللل عنللد كتابللة تقريللرئ، وذلللك مللن  التلليالحقللائق واالسللتنتاجات 
خللللالل التركيللللز عمللللى مللللا يتعمللللق ب هللللداف التحميللللل واىتللللراح الحمللللول والتوصلللليات 

 الالزمة لمعالج.
االعتبارات الىاجب أخذٍا يف احلشباٌ عيد الكًاو بعنلًُ التخلًل    :2/6

 :املالٌ

مل  أن يسمك منهجًا عمميًا يتناسب مع أهداف  المالييجب عمى المحل
 التحميل المرجوة، ومن ثم وجب أن ي خذ في حسبانه االعتبارات التالية:

مللن ندللاط صللناعي، أو  مندلل ةمممللًا بطبيعللة ندللاط  المللاليأن يكللون المحمللل  -1
 خدمي، أو تجاري.

خمفية عن الدركات المماثمة لمدركة التي يقلوم  الماليأن يكون لدى الملحمل  -2
 تحميل ىوائمها المالية.ب
ن هدفللله الملللاليأن تتلللوافر للللدى الملحملللل  -3 هلللو الوصلللول إللللى  الحياديلللة ويكلللوه

الحقلائق ثلم يفسللر نتلائج التحميلل اسللتنادًا إللى ملا توصللل إليله ملن معمومللات 
 عن المند ة والمندوت المماثمة.

االفترا ات التلي اعتملد عميهلا أثنلاء التحميلل  المالييجب أن يحدد المحمل  -4
 .المالي

نملا  الماليأال يكون هدف الملحمل  -5 التركيز عمى موا ع ال عف أو القوة واال
 يتعداها لتدخيص األسباب ومحاولة استقراء االتجاهات المستقبمية.

بقللدرات عمميللة وعمميللة ومللتهالت، بللل عميلله  المللالييجللب أن يتميللز المحمللل  -6
 افة إلى تمكنله تنميتها لتجعمه ىادرًا عمى تفسير النتائج المتحصل عميها، إ

 من التنبت بالمستقبل.
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في اعتبارئ أن القوائم المالية للم تقلدم لله المحمل المالي عمى يجب أن ي خذ  -7
نملللا هنلللاك الكثيلللر ملللن البيانلللات التلللي يمكلللن  صلللورة كامملللة علللن المندللل ة واال
الحصول عميها من خارج القوائم المالية. ومن أمثملة هلذئ المعموملات كفلاءة 

بالمند ة والتي تساعد في نجاح المند ة ملن عدمله.  وخبرة العنصر البدري
وكللللذلك الحللللال بالنسللللبة لمعمومللللات عللللن الق للللايا المرفوعللللة  للللد المندلللل ة، 

 باإل افة إلى المعمومات عن األحداث التالية لتاري  إىفال الحسابات.
ألن االعتملاد عملى  الملالييجب استخدام أكثر ملن أداة ملن أدوات التحميلل  -8

 ن م ممة.أداة واحدة ىد تكو 
نتيجلللة دوريلللة إعلللداد  الملللاليأن يللللدرك الملحملللل  عملللى المحملللل الملللالي يجلللب -9

القوائم المالية، حيث أن دورية إعداد القوائم المالية ت تي من خلالل الحاجلة 
إلللى إعللداد التقللارير الماليللة عللن فتللرات ماليللة ىصلليرة نسللبيًا مقارنللة بللالعمر 

 االفترا ي لممند ة.
في اعتبارئ أن القلوائم الماليلة التلي يسلتخدمها  اليالميجب أن ي خذ الملحمل  -11

في التحميل عر ه لبعض القيود التي تلحد من فائدتها، وتتمثلل هلذئ القيلود 
 فيما يمي:

افتلراض ثبللات القللوى الدللرائية لوحللدة النقللد: يللتم إعللداد القللوائم الماليللة فللي  -أ 
مت كللدين  للوء هللذا االفتللراض عمللى الللرغم مللن أن ملعللدى القللوائم الماليللة 

ملللن أن وحلللدة النقلللد تتغيلللر ملللع ملللرور الوىلللت بسلللبب تغيلللرات األسلللعار. 
وبللللالرغم مللللن أن هنللللاك الكثيللللر مللللن المحللللاوالت التللللي تمللللت لقيللللاس أثللللر 
التغيللرات فللي األسللعار عمللى القللوائم الماليللة. إال أنهللا لللم تصللل إلللى حللد 

 القبول وفقًا لممبادئ المحاسبية المتعارف عميها.
د القلللللوائم الماليلللللة اسلللللتنادًا لألسلللللاس التلللللاريخي التسلللللجيل التلللللاريخي: تلعللللل -ب 

لألحللللداث والعمميللللات التللللي تمللللت خللللالل الفتللللرة الماليللللة، وغالبللللًا مللللا يللللتم 
 استخدامها لتوىع المستقبل.
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الحكم والتقدير الدخصي: من المتعارف عميه أنه لكى يتم تحديد نتيجلة  -ج 
حياة أعمال المند ة بدكل دىيق فهنه يتطمب األمر االنتظار حتى نهاية 

المندلللل ة، إال أن هللللذا األمللللر ال يلعللللد عمميللللًا لللللذلك تقللللوم المحاسللللبة عمللللى 
افتراض إمكانية تقسيم حيلاة المندل ة إللى فتلرات متسلاوية علادة ملا تكلون 

 السنة. ويتم في نهايتها تقدير نتيجة األعمال من رب  أو خسارة.
أنله ىدرة اإلدارة في الت ثير عمى محتوى وم مون القلوائم الماليلة: حيلث  -د 

يمكنهللا عقللد بعللض الصللفقات ىللرب نهايللة السللنة الماليللة ممللا يللتثر عمللى 
بعلللض العناصلللر والبنلللود اللللواردة فلللي القلللوائم الماليلللة التلللي تمقلللى اهتماملللًا 
خاصللللًا مللللن الللللدائنين والمسللللتثمرين. ومللللن أمثمللللة هللللذئ الصللللفقات دللللراء 
ب اعة بقروض طويمة األجل لتحسين نسبة التداول، أو القيام بعمميات 

 تيسيرات في السداد ىرب نهاية الفترة المالية.بيع ب
مرونللة اختيللار الطللرق والسياسللات المحاسللبية:عند إعللداد القللوائم الماليللة  -ه 

توجلللد العديلللد ملللن السياسلللات البديملللة التلللي يمكلللن اسلللتخدامها، حيلللث يلللتم 
االختيللار مللن بينهللا بمللا يتناسلللب مللع الظللروف واألو للاع االىتصلللادية. 

لبللللدائل إلللللى تثللللار مختمفللللة عمللللى نتيجللللة وتللللتدي عمميللللة االختيللللار بللللين ا
 .المالياألعمال والمركز 

 Standards of Financial Analysis : املالٌمعايري التخلًل :  2/7
 الملللللاليلمتعبيلللللر عللللن مسلللللتوى األداء  الملللللاليتسللللتخدم معلللللايير التحميللللل 

لممند ة ملن خلالل أرىلام معياريلة تسلتخدم كمقيلاس لمحكلم بموجبهلا عملى مالءملة 
وكفلللاءة نسلللبة معينلللة أو رىلللم ملللا، وهلللذئ المعلللايير ينبغلللي أن تتسلللم بمجموعلللة ملللن 

 من أهمها: (Characteristics) الخصائص
الدللمول: وهللو أن يمثللل المعيللار كافللة األندللطة والعمميللات الماليللة  -1

 انواع الصناعة.والتي تمثل معظم 
 االستمرارية: وهو أن تستمر فعالية المعيار لمدد مالية متتابعة. -2
 الواىعية: وهو أن يكون المعيار ىاباًل لمتطبيق. -3
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 االستقرار: وهو أن يكون المعيار ثابتًا نسبيًا وغير متقمب ومتغير. -4
 البساطة والو وح: وهو أن يكون المعيار مفهومًا لمعظم الفئات. -5
سللللهولة التعامللللل معلللله وتركيبلللله: وهللللو أن يكللللون المعيللللار مقللللروءًا،  -6

 وىاباًل لممقارنة.
 فهي كاآلتي: الماليمعايير التحميل  (Uses) استخداماتوأما عن 
عطاءوها وصفًا كميًا. -1  تفسير الظواهر المالية المختمفة واال
 تفسير المدلوالت والمتدرات لالتجاهات المالية المختمفة. -2
 . الماليتحميل أداء المند ة  -3
 كدف االنحرافات. -4
 ىياس النتائج الفعمية إلى النسب المعيارية. -5

 أنللواعوجللب إي للاح  المللاليبعللد تنللاول خصللائص واسللتخدامات معللايير التحميللل 
 تمك المعايير والتى تلقسم إلى ما يمى:

عبللارة عللن : Absolute Standardالمطمللق  المللاليمعيللار التحميللل  -1
مجموعلة مللن النسللب والمعلدالت التللي اطمللق اسلتعمالها كمعيللار لمتحميللل 

يللتم تطبيقلله فللي جميللع الحللاالت ولجميللع أنللواع الصللناعة ولكافللة  المللالي
  1:2الظلللروف، فملللثاًل للللو أن اللللرىم المعيلللاري المطملللق لنسلللبة التلللداول  

 فهنه يطبق عمى جميع أنواع الصناعة وفي كافة األحوال.
: عبللارة  Industry Averageلصلناعة معينللة  المللاليميلل معيلار التح -2

عن نسبة مالية معينلة مسلتخرجة علن طريلق إيجلاد متوسلط تملك النسلبة 
مندوت في الصناعة نفسها عن مدة ماليلة واحلدة،  اللمجموعة كبيرة من 

هذا المعيار  من صلناعة معينلة سلواء  لمن صلناعة واحلدة يو   و 
دد هللذا المعيللار طبقللًا لمللا هللو متعللارف محميللة أو إىميميللة أو دوليللة، ويحلل

صلللين سلللواء صعميللله فلللي السلللوق. تو لللع هلللذئ المعلللايير ملللن ىبلللل مخت
التجمعللللات المختصللللة فللللي هللللذا المجللللال أو مللللن ىبللللل اإلىتصللللاديين أو 
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اإلداريين أو المحممين الملاليين أو االستدلاريين وغيلرهم ملن ذوي الخبلرة 
 في هذا المجال.

: Historical or Trend Analysisالتلاريخي  الملاليمعيلار التحميلل  -3
التي تمثل االتجاهات التي اتخذها و  رة عن النسب واألرىام والمعاييرعبا

أداء مند ة معينة في الما لي والتلي يلتم اعتمادهلا كل داة تحميميلة لتقيليم 
لممسللتقبل. فمللثال  أداء المندلل ة الحللالي، والتوىللع المسللتقبمي بدلل ن ادائهللا

يتم مقارنة نسبة السيولة لمسنة الحالية مع نسبة السليولة ألعلوام ما لية 
 لنفس المند ة  ومن ثم مالحظة التغيرات الحاصلمة، هلل التغيلرات إللى 
 األف ل أو إلى األسوأ وهكذا بالنسبة لمنسب أو المعدالت األخرى.

 Planned or  المخطللط  المسللتهدف  المللاليمعيللار التحميللل  -4
Targeted Standardدارة إالتللي تحللددها  البيانللات : عبللارة عللن

المند ة كمعيار يو لع عملى أسلاس أهلداف مخطلط لهلا مسلبقًا ألندلطة 
معينلة، ومقارنلة مللا كلان متوىعللًا ملن المندل ة تحقيقلله ملع مللا حققتله فعللاًل 

المحمللل فيقللوم مللع المقيللاس الملعللد مسللبقًا وذلللك أثنللاء مللدة ماليللة محللددة. 
مقارنة المعلايير المسلتهدفة ملع المتحقلق وبالتلالي يحلدد فيملا إذا ب المالي

كانللت هنللاك انحرافللات سللواء ايجابيللة أو سللمبية، وبالتللالي فللان المعللايير 
 المستهدفة من األدوات الهامة في عممية التخطيط أو الرىابة.

 : Areas of Financial Analysis املالٌدلاالت التخلًل : 2/8
عدة مجاالت ولعدة أغراض يتوىف  في المالييمكن استعمال التحميل   

 :تستخدم ذلك التحميل، ومن أهمها التيكل منها عمى نوع التحميل والجهة 
 :Financial planning  املالٌ. التخطًط 1

، المالييسفر عنها التحميل  التيعمى النتائج  الماليالتخطيط  يعتمد
سبيل إدارة أكثر فعالية  فيأمرًا  روريًا لكل المندوت  الماليويعتبر التخطيط 

لرأس المال وتخفيض ظروف عدم الت كد، ومن ثم يمزم القيام بالتنبت 
باالحتياجات المالية ومصادر الحصول عميها، بل القيام بدراسة داممة سواء 
ىصيرة أو طويمة األجل لكل سمبيات وايجابيات تحقيق تمك األهداف. هذا، 
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بعدة مراحل أهمها تحميل األداء السابق لممند ة، تحديد  الماليلتخطيط ويمر ا
متطمبات االستثمار وبدائمه، التنبت بهيرادات المند ة ونفقاتها، تحميل البدائل 
المتاحة سواء تمويمية أو استثمارية واختيار أنسبها، وتحميل النتائج المختمفة 

إليها اإلدارة المالية هى الموازنات تمج   التيلمخطة المالية، ومن أهم األدوات 
 تها.االتقديرية إلدارة التدفقات المستقبمية واستخدام

 . حتلًل وتكًًه األدا2ْ
  Analysis and performance evaluation: 

بالمند ة، هذا النوع من التحميل يهتم به معظم األطراف التي لها عالىة 
لمقوائم  المالين. وتعتبر أدوات التحميل و ن والمقر و مثل اإلدارة، المستثمر 

المالية عمى ىدر كبير من األهمية لتحقيق هذئ الغاية، لما لها من ىدرة عمى 
 ربحية المند ة وما يتعمق بكافة مجاالتها. تقييم

 :  Credit analysis .التخلًل االٓتناى3ٌ

 يهدف هذا التحميل إلى التعرف عمى األخطار المتوىع أن يواجهها
بهذا  المقرض المقرض في عالىاته مع المقترض  المدين ، وبالتالي يقوم

ىرارئ بخصوص هذئ العالىة استنادًا إلى نتيجة هذا  واتخاذ،  االئتمانيالتحميل 
 التحميل.

 : Investment Analysis.التخلًل االستجنارٍ  4

لمقوائم  المالييعتبر هذا التحميل من أف ل التطبيقات العممية لمتحميل 
المالية، وتكمن هذئ األهمية لجمهور المستثمرين من أفراد ومندوت ينصب 
اهتمامهم عمى سالمة استثماراتهم وكفاية عوائدها وىدرة هذا التحميل تمتد لتدمل 
تقييم لممندوت نفسها والكفاءة اإلدارية التي تتحمى بها واالستثمارات في كافة 

حسب، فعمى تقييم األسهم والسندات  المالي وال تقتصر ىدرة التحميلالمجاالت. 
 فيبل تمتد هذئ القدرة لتدمل تقييم المتسسات نفسها، وكذلك تقييم كفاءة اإلدارة 

 خمق مجاالت استثمار جديدة.
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 Levels of Financial Analysis        املالٌمشتىيات التخلًل : 2/9

مستويات ثالث، يمكن ثالثة ظل  فيبهجراء تحميمه  المالييقوم المحمل 
 إيجازها فيما يمى:

 علِ مشتىّ امليصأَ: (أ 
من المعمومات الخاصة  الماليبجمع ما يمزم لمتحميل  المالييقوم المحمل 

، بالمند ة فقط، فيدرس ربحيتها وسيولتها وهيكل ممكيتها، باإل افة إلى كفائتها
ويتم إنجاز ذلك باستخدام أدوات مختمفة لمتحميل، ويعتبر هذا النوع من التحميل 
ىاصرًا نظرًا ألنه يفصل المند ة عن محيطها والعوامل المتثرة فيها، وبالتالى 
 فيتختفى ايجابيات اجراء المقارنات والتعرف عمى نقاط القوة وال عف 

 المند ة.
 علِ مشتىّ الكطاع. (ب 

المنافسة المندوت لنوع من التحميل بظهور العديد من ظهرت أهمية هذا ا
األف ل، حيث يقوم  االستثمار الختياروحاجة المستثمرين لممفا مة بينها 

القطاع الذى تنتمى إليه، فيتم تحميل  االعتبار فيالمحمل بهجرائه لممند ة تخذًا 
نفس القطاع،  في القوائم المالية لممند ة ثم مقارنتها بقوائم مالية لممندوت النظيرة

 الحكم عمى أداء المند ة والتعرف عمى نقاط  عفها وىوتها. وبالتالي
 علِ مشتىّ اإلقتصاد. (ج 

هو التحميل األدمل والذى يقوم بدراسة المند ة وظروفها اإلىتصادية 
وظروف القطاع الذى تنتمى إليه وكذلك الظروف اإلىتصادية العامة لمدولة 

تعمل بها تمك المند ة. ظهرت أهمية هذا النوع من التحميل بعد دخول  التي
نتدار الدركات المتعددة الجنسيات لمعمل  مختمف الدول، وما نتج عن  فيواال

 ذلك من ت ثر الدول عامة بالمنافسة الخارجية وبعض السياسات الدولية.
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 : املالٌأدوات وأسالًب التخلًل : 2/10
    Tools of Financial Analysis  

 في االستمرارسبيل الوصول إلى ىرارات رديدة تلمكن المند ة من  في
 الماليتحقيق أهدافها، يستوجب عمى المند ة أن تستعمل أدوات التحميل 

تمك  التخاذالمناسبة التي تلمّكنها من الحصول عمى المعمومات المالئمة 
 الماليوات واألساليب المستخدمة لمتحميل القرارات. وعميه يمكن حصر أهم األد

 فيما يمى:
 : األفكٌوالتخلًل  الزأسٌالتخلًل  -أ 

وفيه يتم تحميل حركة الحساب إما خالل الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب 
بمجموعته فيكون  تحميل رأسي  أو عمي مستوي عدة فترات محاسبية ومقارنة 
ىيمة الحساب في الفترة المندودة بالفترات األخري ويسمي  تحميل أفقي ، وهذا 

 خالل هذا الفصل.بالتفصيل ما سوف يتم تناوله 
 : واملؤشزات املالًُاليشب  -ب

 Ratioمجموعة من النسب  حسابعن طريق  الماليىد يتم التحميل 
Analysis تحتويها ىائمة المركز  التي، وتعد تمك النسب من واىع البيانات
تحتويها ىائمة الدخل أو من واىع بيانات ىائمة  التيأو من واىع البيانات  المالي
وىائمة الدخل معًا، وتم تخصيص الفصل الثالث لتناول أهم تمك  الماليالمركز 

 النسب والمتدرات.
 : األفكٌوالتخلًل  الزأسٌالتخلًل 

لممند ة في لحظة معينة، عمى  الماليالموىف  الماليتمثل ىائمة المركز 
ذا ما  حين تمثل ىائمة الدخل كدفًا يعبر عن نتيجة األعمال عن فترة معينة، واال
تمَّ تحميل البيانات المالية الواردة في هاتين القائمتين، فهن المحمل يستطيع أن 

لممند ة، لكنه ال يستطيع أن يعتمد  المالييصل إلى نتيجة عن حقيقة الموىف 
النهائي عمى ىوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معمومات، في الحكم 

 لألسباب التالية:
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 ىد ال تمثل ىوائم الفترة الواردة أداء المند ة المعتاد. -أ 
ال تلخبر المحمل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أف ل أم أسوأ مما  -ب 

 كان في الما ي.
أهم  االتجائالمند ة، عممًا ب ن  الذي يتخذئ أداء االتجائال تخبر ديئًا عن  -ج 

 بكثير من النتائج التي تظهرها ىائمة واحدة. 
إلى مقارنة القوائم المالية لممندوت من  الماليولهذئ األسباب يمج  المحمل 

وىد تكون المقارنة بين القوائم المالية لممند ة نفسها،  األفقيخالل التحميل 
وتسمى المقارنة في هذئ الحالة مقارنة داخمية، أو ىد تكون مع ىوائم مالية 
لمندوت أخرى، وتسمى المقارنة في هذئ الحالة مقارنة خارجية. يتم التركيز 

في عممية عمى المقارنة الداخمية، ألن المقارنة الخارجية ال تختمف عنها إال 
المقارنة مع مندوت أخرى تنتمي إلى نفس الصناعة ونفس النداط وتتقارب في 

 الحجم ومرحمة النمو.
 :للكىآه املالًُ  التخلًل الزأسِ

 : املالٌأواُل: التخلًل الزأسٌ لكآنُ املزكز 

حساب النسبة المئوية  Vertical Analysisيقصد بالتحميل الرأسى 
إلى إجمالى األصول، كما يمكن أن تحسب نسبة كل  اليالملبنود ىائمة المركز 

بند من بنود القائمة إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها البند. ويمكن أي ًا 
حساب نسبة كل بند إلى جممة المجموعة الفرعية التي ينتمي إليها، وذلك 

 لموىوف عمى الوزن النسبى لمبند.
يعد إعتمادًا عمى واحد أو  الماليلبنود ىائمة المركز  أي أن التحميل الرأسى

 أكثر مما يمي:
من  الماليإجمالي األصول: إجراء التحميل الرأسي لبنود ىائمة المركز  -أ 

خالل حساب نسبة كل بند من بنود األصول المتداولة  المخزون، 
مثل حساب نسبة  المدينون، النقدية، .....  إلى إجمالي األصول
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، ويفيد في معرفة الوزن النسبي لمبند ى إجمالي األصول األرا ي إل
 بالنسبة إلى إجمالي أصول المنداة، أي األهمية النسبية لمبند.

إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها البند: أي نسبة كل بند من بنود  -ب 
إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إلى البند، ويفيد  الماليىائمة المركز 

ية النسبية لمبند بالنسبة إلى المجموعة التي ينتمي في معرفة األهم
إليها، مثل نسبة اآلالت إلى إجمالي األصول الثابتة ونسبة المخزون 

 إلى إجمالي األصول المتداولة وهكذا.
جممة المجموعة الفرعية التي ينتمي إليها البند: أي حساب نسبة كل  -ج 

بند من بنود المخزون  مخزون ب ائع تامة، مخزون الخامات، .....  
 المخزون. إجماليإلى 

وعادة ما يطمق عمى النسب المئوية السابقة "الوزن النسبي لبنود ىائمة 
يب أو التوزيع النسبي "، ويطمق عمى هيكل هذئ النسب "التركالماليالمركز 

"، ويطمق عمى القائمة التي تحتوي عمى هذئ النسب الماليلبنود ىائمة المركز 
 ".المالي"ىائمة الوزن النسبي لبنود ىائمة المركز 

يالحظ في هذا المجال أن مجموع النسب المئوية لمكونات المجموعة 
يل من زاوية نسبة %، فهذا تم التحم111التي يجرى عميها التحميل تعادل دائمًا 

كل بند من بنود األصول إلى إجمالي األصول فهنه البد أن يساوي مجموع 
ذا تم التحميل الرأسي من زاوية نسبة كل بند 111نسب كل بنود األصول  %، واال

من بنود األصول المتداولة إلى مجموع األصول المتداولة فهنه البد أن يساوى 
ذا تم التحميل الرأسي من 111 مجموع نسب كل بنود األصول المتداولة %، واال

زاوية نسبة كل بند من بنود المخزون فهنه ال بد أن يساوي مجموع نسب كل 
 %.111بنود المخزون 

تركيزها عمى  فيوبناءًا عمى ما سبق، تتمثل أهمية تمك األداة 
 عنصرين رئيسيين، هما:

وكيفية توزيعها بين مختمف البنود من ىصيرة  المند ةمصادر األموال في  -
 األجل وطويمة األجل وحقوق مساهمين .
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 .تخدامات من متداولة وثابتة وأخرىكيفية توزيع المصادر بين مختمف اإلس -
هذا، ويوصف التحميل الرأسي بالتحميل الساكن حيث يعاب عمي هذا 

الصورة الكاممة األسموب كونه تحميل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن 
ألداء المند ة فهو يعتمد فقط عمي فترة زمنية واحدة وال يو   بصورة جيدة 

وتجدر اإلدارة إلى أنهل ليس المهم تحديد  .العالىات بين الحسابات المختمفة
نما األهمية البالغة هي الخطوة  الوزن النسبي أو تو ي  األهمية النسبية، واال

داللة  Interpretationوهي تفسير  الماليحمل التالية التي يقع عبتها عمى الم
هذا الوزن المستخرج والربط بين هذئ األوزان النسبية واستخالص النتائج التي 

 .الماليتحقق أهداف التحميل 
فمثال بند اآلالت ينتمي إلى مجموعة األصول الثابتة: ولمتحميل الرأسي يتم 

 حساب النسبتين اآلتيتين:
 الي األصول = نسبة البند إلى إجم -1

نسبة اآلالت إلى إجمالي 
 األصول =

 ىيمة اآلالت
 ×111 

 إجمالي األصول
 
 نسبة البند إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إلى البند = -2
 

نسبة اآلالت إلى إجمالي األصول 
 الثابتة =

 ىيمة اآلالت
إجمالي األصول  111×

 الثابتة

المقارنات بين الفترت المختمفة لممند ة  ويفيد التحميل الرأسي في اجراء
الواحدة لمعرفة ما إذا كانت هناك تغيرات في الوزن النسبي لألصول بين 
الفترات المختمفة، وكذلك المقارنة مع متوسط الصناعة  المتوسط لممندوت التي 

 تعمل في نفس المجال .
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 مجال:

مكانية  ليالماإلي اح كيفية إجراء التحميل الرأسي لقائمة المركز  واال
/أ  التالي 1اإلستفادة من النتائج التي يظهرها هذا التحميل، يو   الجدول رىم  

لدركة "حموان لمصناعات المعدنية" في نهاية السنوات  الماليىوائم المركز 
 :2119إلى  2116المالية من 
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 /أ ( 1جدول رقه )
 لصزكُ " حلىاٌ للصياعات املعدىًُ " املالٌاملزكز  آنُق

 )األرقاو باأللف جيًُ(
 31/12/2019يف  31/12/2018يف  31/12/2017يف  31/12/2016يف  بيـــــــاْ

         االصوي:

         االصوي اهجابتة

  549  540  543  539 االت وًعدات

  507  492  482  374 ( جمٌع اإلٓالن-)  

  165  61  48  42 

  437  511  449  314 وصائى ُكى

  404  405  281  212 ( جمٌع اإلٓالن-)  

  102  168  106  23 

  59  55  49  48 عدد وأدوات

  55  50  46  43 ( جمٌع اإلٓالن-)  

  5  3  5  4 

  205  193  162  88 أثاث وًعدات ًلتبية

  78  54  32  16 ( جمٌع اإلٓالن-)  

  72  130  139  127 

 206  298  362  344  جمٌوع األصوي اهجابتة

 --  181  --  183  ًشزوعات حتت اهتِفيذ

         األصوي املتداوهة:

  276  263  232  - خمشوْ صوعي

  1112  454  1150  831 اهعٌالء

  260  54  35  121 أوراق قبض 

  184  417  173  161 ًديِوْ ًتِوعوْ

  118  70  497  267 أرصدة ًديِة أخزى

  1120  922  252  66 باخلشيِة واهبِم ُكدية

 3070  2180  2339  1446  جمٌوع األصوي املتداوهة

         اخلضائز:

 494  285  51  --  خضائز ًزحوة

جمٌوع األصوي واألرصدة 

 املديِة

 1973  2752  2944  3770 

حكوق املضآٌني 

 واالهتشاًات

        

         حكوق املضآٌني

املاي املزخص رأس 

 15000واملضدد باهلاًى ) 

 ج(100صٍٔ ق. س. 

1500  1500  1500  1500  

املباهؼ غري املضددة ًّ 

 األصٍٔ املصدرة

750  --  --  --  

  750  1500  1500  1500 

  180  180  180  180 إحتياطي قاُوُي

  39  39  39  39 إحتياطي عاَ

  219  219  219  219 

   1  1  1  ًزحوةأرباح 

 1719  1720  1720  970  جمٌوع حكوق املضآٌني

 

 اخلصوَ املتداوهة:

        

بِون دائِة )صخب عوى 

 امللشوف(

171  101  240  749  

  937  80  736  388 املوردوْ

  74  494  35  23 دائِوْ ًتِوعوْ

  --  --  --  418 دائِو اهتوسيعات

  291  310  160  3 أرصدة دائِة أخزى

 2051  1224  1032  1003  جمٌوع اخلصوَ املتداوهة

جمٌوع حكوق املضآٌني 

 واالهتشاًات

 1973  2752  2944  3770 
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المركز  لقائمة/ب  التالي التحميل الرأسي 1هذا ويو   الجدول رىم  
 لدركة " حموان لمصناعات المعدنية " عن السنوات محل التحميل. المالي

 / ب(1رقه )جدول 
 لصزكُ املالٌالتخلًل الزأسٌ لكآنُ املزكز 
 2019إىل  2016" حلىاٌ للصياعات املعدىًُ " مً 

 بيـــــــاْ

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

% باهِضبة 

ة عهوٌحٌو

 اهزئيضية

 %

باهِضبة 

إلمجاهي 

 األصوي

% باهِضبة 

هوٌحٌوعة 

 اهزئيضية

 %

باهِضبة 

إلمجاهي 

 األصوي

 %

باهِضبة 

هوٌحٌوعة 

 اهزئيضية

% باهِضبة 

إلمجاهي 

 األصوي

% باهِضبة 

هوٌحٌوعة 

 اهزئيضية

 %

باهِضبة 

إلمجاهي 

 األصوي

         االصوي:

         االصوي اهجابتة

 1.1 20 1.6 16 2.2 17 8.4 48 االت وًعدات

 0.9 16 3.6 36 6.1 46 5.2 30 وصائى ُكى

 0.1 2 0.2 2 0.1 1 0.2 1 عدد وأدوات

 0.4 62 4.7 46 4.7 36 2.6 21 أثاث وًعدات ًلتبية

 5.5 %100 10.1 %100 13.1 %100 17.4 %100 جمٌوع األصوي اهجابتة

 - - 6.2 - - - 9.3  - ًشزوعات حتت اهتِفيذ

         

         األصوي املتداوهة:

 7.3 9 8.9 12 8.4 10 - - خمشوْ صوعي

 26.5 36 15.4 21 41.7 49 42.1 58 اهعٌالء

 6.9 8 1.8 3 1.3 2 6.1 8 أوراق قبض 

 4.9 6 14.2 19 6.3 7 8.2 11 ًديِوْ ًتِوعوْ

 3.1 4 2.4 3 18.1 21 13.5 18 أرصدة ًديِة أخزى

 29.7 37 31.3 42 9.2 11 3.4 5 ُكدية باخلشيِة واهبِم

 %81.4 %100 %74 %100 %85 %100 %73.3 %100 جمٌوع األصوي املتداوهة

         اخلضائز:

 13.1  9.7 %100 1.9  --  خضائز ًزحوة

جمٌوع األصوي واألرصدة 

 املديِة

 100%  100%  100%  100% 

حكوق املضآٌني 

 واالهتشاًات

        

         حكوق املضآٌني

 39.8 87 50.9 87 54.5 87 38 77 رأس املاي املدفوع

         احتياطيات:

 4.8 11 6.2 11 6.6 11 9.1 19 قاُوُي احتياطي

 1 2 1.3 2 1.4 2 2 4 عاَ احتياطي

 45.6 %100 58.4 %100 62.5 %100 49.1 %100 جمٌوع حكوق املضآٌني

         اخلصوَ املتداوهة:

بِون دائِة )صخب عوى 

 امللشوف(

17 8.7 10 3.7 28 11.6 37 19.9 

 24.8 45 2.7 6 26.8 72 19.7 39 املوردوْ

 2 4 12.8 41 1.2 3 1.1 2 دائِوْ ًتِوعوْ

 -- -- -- -- -- -- 21.2 42 دائِو اهتوسيعات

 7.7 14 10.5 25 5.8 15 0.2 - أرصدة دائِة أخزى

 54.4 %100 41.6 %100 37.5 %100 50.9 %100 جمٌوع اخلصوَ املتداوهة

جمٌوع حكوق املضآٌني 

 واالهتشاًات

 100%  100%  100%  100% 
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/ب  يمكن استخالص النتائج 1بتحميل بيانات الجدول السابق رىم  
لمدركة  الماليالمركز  ىائمةوالمالحظات التالية لبعض جوانب تحميل ونقد 

  :2119 - 2116محل التحميل خالل األربع سنوات  
يمثل مجموع األصول المتداولة في كل السنوات أكبر وزن نسبي في  أواًل:

% ، يميه مجموع 85% و 73مجموع األصول بمتوسط يتراوح بين 
 %.17% و6الثابتة بمتوسط يتراوح بين  األصول

إن التوزيع النسبي لبنود األصول المتداولة يتغير من سنة ألخرى، فعمى  :ثاىًًا
يحتل بند العمالء أكبر وزن  2117عام و  2116سبيل المثال في عام 

أصب   2118وعام  2117نسبي في األصول المتداولة، أما في عام 
بند النقدية هو صاحب أكبر وزن نسبي، ومن الوا   هنا أن المند ة 

، 2116كان لها مستحقات كبيرة نسبيًا لدى عمالئها خالل عامي 
ستحقات، ولكن وىد استطاعت أن تقوم بتحصيل جزء من هذئ الم 2117

المند ة لم تتمكن من استثمار أو تدغيل النقدية التي أصبحت متوفرة 
لديها في هاتين السنتين. وخالصة ما يمكن أن يصل إليه القائم بتحميل 

لمدركة أنه ليس لدى المند ة سياسة وا حة  الماليالمركز  ىائمةونقد 
ا في المتوسط بد ن كيفية إدارة أصولها المتداولة والتي يمثل مجموعه

 % من المجموع الكمي ألصول المند ة.78
: إن بند اآلالت والمعدات كان صاحب أكبر وزن نسبي في مجموعة ثالجا

، ثم أصب  بند وسائل النقل واالنتقال 2116األصول الثابتة خالل عام 
، ثم احتل بند األثاث والمعدات 2117صاحب أكبر وزن نسبي في عام 

سبية األولى في مجموعة األصول الثابتة خالل المكتبية األهمية الن
، ويدل ذلك عمى أن المند ة بدأت في زيادة ما 2119و  2118عامي 

تحوزئ من أثاث ومعدت مكتبية عمى حساب المبالغ المستثمرة في بند 
 .واالنتقالاآلالت والمعدات ووسائل النقل 
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سنوات محل : يو   البيان التالي صافي حقوق المساهمين خالل الرابعًا
التحميل  بعد طرح مجموع الخسائر من إجمالي حقوق المساهمين  ونسبة 
هذا الصافي إلى مجموع األصول دون أن يت من مجموع األصول أي 

 أرصدة مدينة لمخسائر:

 نسبة صافي حقوق الممكية إلى األصول صافي حقوق الممكية السنوات

2116 971 49% 

2117 1669 62% 

2118 1435 54% 

2119 1225 37% 

يت   من البيان السابق أن المند ة تتجه في تمويل أصولها عمى  
حيث تم م اعفة رأس المال  2117عام  باستثناءمصادر التمويل الخارجية  
المستمر لهذئ النسبة في المستقبل ىد يجعل  االنخفاضالمدفوع ، ومن ثم فهن 

حصول عمى ىروض في المند ة في موىف ىد ال تستطيع معه تحمل أعباء ال
 األجل الطويل.

 لكآنُ الدخل. الزأسٌتخلًل الثاىًا: 

يقصد بتحميل النسبة العامة لبنود ىائمة الدخل تحويل جميع عناصر 
ىائمة الدخل المعدة من ىبل المند ة إلى وحدات أو نسب عامة في أساس معين 

هذئ النسب العامة في إجراء  المبيعات، حيث يمكن إستخدام صافي إيراداتهو 
تحميالت ومقارنات أكثر جدوى وفائدة من التحميالت والمقارنات التي يمكن أن 
تتم من خالل المقارنة المبادرة لبنود هذئ القائمة كما هي معدة بمعرفة اإلدارة 

جراء التحميالت عميها  المالية بالمند ة ىبل إدخال واال
 المبيعات إيرادات افيص لدخل إلىوتحسب النسبة العامة لبنود ىائمة ا

إلحدى الدركات عن سنة مالية معينة عن طريق حساب نسبة كل بند من بنود 
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سعر بيع الوحدة   التي × ىائمة الدخل إلى إيرادات المبيعات  كمية المبيعات 
 تحققت خالل هذئ السنة. 

 صافي الدخل إلى ىائمةيمكن إي اح كيفية إعداد النسب العامة لبنود 
 المبيعات من خالل الدكل التالي: إيرادات

 *يتم الوصول إلى صافي ىيمة المبيعات خالل أي فترة مالية كالتالي:

 ××× إجمالي ىيمة المبيعات

  ××    ىيمة مردودات ومسموحات المبيعات- 

 ×× 

 × + إيرادات بيع مخمفات اإلنتاج

 ×× صافي ىيمة المبيعات
 

 %  الكًنُ بًلللللاٌ
 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ×× صافي المبيعات*

 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ×× ( تكلفة البضاعة المباعة-)
    

 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ××× = مجمل الربح
(مصاريف البيع والتوزيع -)

 والمصاريف اإلدارية
 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ××

 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ×× = صافي ربح النشاط العادي
 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ×× + أرباح بيع أوراق مالية 

    

 
 = صافي الربح القابل للتوزيع

 
×× 

 
 011× صافي المبيعات ÷ 

 
%×× 

 ××% 011× صافي المبيعات ÷  × ( االحتياطيات-)

    
 ××% 011× صافي المبيعات ÷  ×× = األرباح المعلنة للتوزيع
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ويجب مالحظة أن صافي ىيمة المبيعات هنا ال تت من أية إيرادات 
عر ية  أي تمك التي ال ترتبط بنداط المند ة الذي الىيمت من أجمه ، وتظهر 

الدخل المندورة تحت حساب "إيرادات  ىائمةعادة اإليرادات العر ية في 
الدائنة، اإليجارات  متنوعة"، ومن أمثمتها: إيرادات األوراق المالية، الفوائد البنكية

الدائنة، غرامات الت خير المكتسبة، األرباح الرأسمالية، فروق العممة الدائنة، 
 التعوي ات المكتسبة، إيرادات السنوات السابقة.

وت سيسًا عمى ما سبق تحسب نسبة أي بند من بنود ىائمة الدخل إلى 
 المبيعات في أي فترة عمى النحو التالي:

 البند بقائمة الدخل خالل الفترةىيمة  النسبة =
 مبيعات الفترة إيراداتصافي 
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 مجال:

" وذلك عن اإلسكندريةالدخل لدركة " ىائمة/أ  3/3/1يعرض الجدول رىم  
 .2119إلى  2115خمس سنوات من 

 /أ(3/3/1جدول )
 2019 إىل 2015مً  اإلسكيدريُقآنُ الدخل لصزكُ 

 )األرقاو باأللف جيًُ(
 2019 2018 2017 2016 2015 بيــــاْ

إيزادات املبيعات )بعد خصٍ املزدودات 

 واملضٌوحات(

150 420 570 1142 1600 

 12 8 5 - - إيزاد بيع خموفات 

 1612 1150 575 420 150 اجملٌوع

 80 75 40 25 5 بطاعة أوي املدة

 970 780 350 225 90 + خاًات وأجور وًصاريف صِاعية

 65 55 27 22 7 + إٓالكات

 1115 910 417 272 102 = اهتلوفة اهصِاعية هوبطاعة املتاحة هوبيع

 95 80 72 38 20 بطاعة آخز املدة -

 1020 830 345 234 82 املباعة= تلوفة اهبطاعة 

 592 320 230 186 68 جمٌى اهزبح

      ًصزوفات إدارية ومتويوية -

 42 30 25 15 10 ًصزوفات إدارية وعٌوًية      

 36 33 22 20 14 إٓالكات غري صِاعية      

 180 136 43 24 15 ًصاريف متويوية      

 258 199 90 59 39 اجملٌوع

 334 121 140 127 29 صايف ربح اهِشاط

 6 7 4 3 5 + ايزادات ًتِوعة 

 340 128 144 130 34 صايف ربح املِشأة

الدخل لمدركة محل  ىائمة/ب  3/3/1هذا، ويو   الجدول التالي  
 صافيالتحميل داممة النسب العامة لبنود ىائمة الدخل لكل سنة منسوبة إلى 

 إيرادات مبيعات السنة. 
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 /ب(3/3/1جدول )
  اإلسكيدريُالدخل لصزكُ  قآنُاليشب العامُ لبيىد 

 )ىشبُ إىل دلنىع إيزادات املبًعات( (2019 إىل 2015)مً 
 )األرقاو باأللف جيًُ(

 2019 2018 2017 2016 2015 بيــــاْ

 % اهكيٌة % اهكيٌة % اهكيٌة % اهكيٌة % اهكيٌة 

إيزادات املبيعات )بعد خصٍ 

 املزدودات واملضٌوحات(

150  420  570  1142  1600  

  12  8  5  -  - إيزاد بيع خموفات 

 %100 1612 %100 1150 %100 575 %100 420 %100 150 اجملٌوع

 %5 80 %6.5 75 %7 40 %5.9 25 %3.3 5 أوي املدةبطاعة 

+ خاًات وأجور وًصاريف 

 صِاعية

90 60% 225 53.5% 350 61% 780 67.8% 970 60% 

 %4 65 %4.8 55 %4.7 27 %5.2 22 %4.6 7 + إٓالكات

= اهتلوفة اهصِاعية هوبطاعة 

 املتاحة هوبيع

102 68% 272 64.7% 417 72.5% 910 79% 1115 69% 

 %5.9 95 %7 80 12.5 72 %9 38 %13.3 20 بطاعة آخز املدة -

 %63.3 1020 %72 830 %60 345 %55.7 234 %54.6 82 املباعة= تلوفة اهبطاعة 

 %36.7 592 %27.8 320 %40 230 %44.3 186 %45.3 68 جمٌى اهزبح

           ًصزوفات إدارية ومتويوية -

ًصزوفات إدارية       

 وعٌوًية

10 6.6% 15 3.6% 25 4.3% 30 2.6% 42 2.6% 

 %2.2 36 %2.9 33 %4 22 %4.8 20 %9.3 14 إٓالكات غري صِاعية      

 %11.2 180 %11.8 136 %7.5 43 %5.7 24 %10 15 ًصاريف متويوية      

 %16 258 %17.3 199 %15.6 90 %14 59 %26 39 اجملٌوع

 %20.7 334 %10.5 121 %24.3 140 %30 127 %19.3 29 صايف ربح اهِشاط

 %1.2 20 %1.3 15 %2 12 %2.3 10 %3.3 5 ًتِوعة  إيزادات+ 

 %21.1 340 %11.8 136 26.4 152 %32.6 137 %22.6 34 صايف ربح املِشأة

بتحميل بيانات ىوائم الدخل والنسب العامة لبنودها لمخمس سنوات 
والتي عمى أساسها يمكن   تت   النتائج والمالحظات التالية 2119 -2115 

 صياغة تقرير أولي عن تحميل ىائمة الدخل في المند ة:
: الخامات واألجور والمصاريف الصناعية المتنوعة تدكل البند الرئيس في أواًل

% إلى 53.5، ومجموع هذا البند يتراوح ما بين المباعة تكمفة الب اعة 
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بتًا ومدى التغير % من ىيمة مبيعات السنة، ويكاد يكون المتوسط ثا61
طفيفًا لمغاية، ومع ذلك فهن صافي رب  المند ة ككل يتغير بددة، ومن 
الوا   أن الخامات واألجور والمصاريف الصناعية المتنوعة ليست هي 

 السبب في التغيرات الدديدة في أرىام صافي رب  المند ة.
يكون  % وبمتوسط يكاد5.2% و 4الصناعية بين  اإلهالكات: تتراوح ثاىًًا

ثابتًا ومدى التغير طفيفًا لمغاية، ومن ثم ليس لإلهالك الصناعي أي دخل 
 في تغيرات صافي رب  المند ة.

يت   أن  الماليالمركز  ىائمةت سيسًا عمى ما سبق من تحميالت لبنود 
 ىائمةلبنود  الرأسيتحميل اليتدابه إذن مع  الماليالتحميل الرأسي لنسب المركز 

المبيعات من حيث أنه يتم في الحالتين التعبير عن صافي إيرادات الدخل إلى 
كل بند من بنود القائمة الحالية المعينة كنسبة من أحد البنود الهامة في ذات 

جمالي األصول  في  إيراداتالقائمة، كصافي  المبيعات  في ىائمة الدخل  واال
 من حيث  الماليركز  ، إال أن طبيعة تبويب بنود ىائمة المالماليىائمة المركز 

تقسيمها إلى مجموعة رئيسية وفرعية  تمكن من إجراء تحميالت أكثر عمى هذئ 
 البنود مقارنة بالتحميالت التي تتم عمى بنود ىائمة الدخل.

الدخل لكل من  ئمةوىا الماليالمركز  ئمةفيما يمي بيانات كل من ىا: مجال
 :2118وة  س وص  خالل عام   دالمن
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 ديشنرب 31يف  املالٌاملزكز  ٓنُقا
 

 بيـــــــــــــــــــــــــــاْ
 ًِشأة ص ًِشأة س

 اهِضبة اهكيٌة اهِضبة اهكيٌة
     األصوي

     أصوي ًتداوهة:
 %7 72000 %2.7 54000 ُكدية 

 %22 226000 %22 440000 ًديِوْ باهصايف
 %17 174000 %10 200000 اوراق قبض

 %2 21000 %1 22000 ًصزوفات ًكدًة
 %2 21000 %1 20000 أصوي ًتداوهة أخزى

 %50 514000 %36 736000 األصوي املتداوهةإمجاهي 
 %50 513000 %63.3 1270000 أصوي ثابتة باهصايف

 %100 1027000 %100 2006000 إمجاهي األصوي
     وحكوق املولية: االهتشاًات

     قصرية األجى: اهتشاًات
 %13 134000 %4.2 84000 دائِوْ

 %6 62000 %7.8 156000 قصرية األجى أخزى اهتشاًات
 %19 196000 %12 240000 قصرية األجى االهتشاًاتإمجاهي 
 %31 318000 %22.4 450000 طويوة األجى اهتشاًات
 %50 514000 %34.4 69000  االهتشاًاتإمجاهي 

 %50 513000 %65.6 1316000 حكوق املولية
 %100 1027000 %100 2006000 وحكوق املولية االهتشاًاتإمجاهي 

 ص يت   ما يمي: لممند تين س و الماليبالمقارنة النسبية لقائمة المركز 
  البيع اآلجل من المند ة ص، حيث تدكل  فيالمند ة س أىل توسعًا

%، بينما في المند ة ص 32المدينين وأوراق القبض في المند ة س 
39.% 

  نسبة الرصيد النقدي لممند ة ص أعمى منها لممند ة س، ممايعكس و ع
 أف ل لمسيولة في المند ة ص.
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  يت   اعتماد المند ة س في التمويل عمى المصادر الداخمية أكثر من
المند ة ص وهو ما يبدو من ارتفاع نسبة حقوق الممكية في المند ة س 

%، وهو ما يعطي تقييم مالي أعمى 51% عنها في المند ة ص65.6
 لممند ة ص عن المند ة س. 

 ديشنرب 31ٓنُ الدخل عً العاو امليتٌَ يف قا

 
 للللللللللللللللللللللاٌبًللللل

 ميصأَ ص ميصأَ س
 اليشبُ الكًنُ اليشبُ الكًنُ

 %100 970000 %100 2538000 صايف املبيعات
 %49 (475000) %  56 (1422000) ــ تلوفة اهبطاعة املباعة

 %51 495000 %44 1116000 جمٌى اهزبح
     يطزح: ًصزوفات اهتشػيى

 %28 272000 %28.4 720000 ًصزوفات تضويكية   
 %10 97000 %2.7 184000 ًصزوفات إدارية   

 %38 369000 %35.6 904000 ًصزوفات اهتشػيىإمجاهي 
 %13 126000 %8.4 212000 ربح اهتشػيى

 %1 10000 %1 26000 يطاف إيزادات أخزى
 %3 (29000) %1.6 (40000) يطزح ًصزوفات أخزى

 %11 107000 %7.8 198000 صايف اهزبح قبى اهفوائد واهطزائب
 %0.8 8000 %0.4 10000 يطاف إيزاد اهفوائد

 %0.5 4500 %0.3 7500 يطزح ًصزوف اهفوائد
 %9.7 94500 %7.1 180500 صايف اهزبح قبى اهطزائب

 %1.6 (15500) %2 (50500) تطزح اهطزائب
 %8.1 79000 %5.1 130000 صايف اهزبح اهِٔائي

النسبية بين ىائمة الدخل لكل من المند تين س و ص من خالل المقارنة 
 يت   :
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 المبيعات في المند ة س أعمى  إيرادات أنه عمى الرغم من أن صافي
منها في المند ة ص إال أن نسبة تكمفة المبيعات في المند ة س أعمى 
منها في المند ة ص، وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة مجمل الرب  في 
المند ة ص عنها في المند ة س، مما يدير إلى ارتفاع كفاءة التسعير 

 في المند ة ص عنها في المند ة س.
 من ارتفاع نسبة مصروفات التدغيل في المند ة ص عنها في  عمى الرغم

المند ة س، إال أن ذلك لم يتثر سمبًا عمى رب  التدغيل لممند ة ص، حيث 
 .ظهر بنسبة أعمى منه في المند ة س

 :للكىآه املالًُ  التخلًل األفكٌ
هو التحميل المتحرك ويطمق عميه أي ًا تحميل السالسل  األفقيالتحميل 

يتسم  التيية، وهو تحميل اتجاهى يتالفى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى الزمن
عمى  وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية الرأسيبها التحميل 

حركة البند  فيف عمى مقدار واتجائ التغير الحادث مدار عدة فترات مالية لمتعر 
أو النسبة المالية، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة أكثر دىة 

 عن واىع المند ة وعن االتجاهات المستقبمية. 
 Horizontal  Analysis ةالمالي قوائماللبنود  األفقييقصد بالتحميل 
د نسبة هذئ لعدة سنوات مالية متتالية، وتحديلسنتين أو مقارنة األرىام الواردة 

عمى هذئ القوائم التغيرات، وتحسب ىيمة ونسبة التغير في أي بند من بنود 
 النحو التالي:

 ىيمة التغير في البند = 
  ىيمة البند في السنة -ىيمة البند في السنة الحالية  سنة المقارنة     

 السابقة  سنة األساس .

 نسبة التغير في البند = -
 111×  ىيمة التغير في البند

 ىيمة البند في السنة السابقة
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في التعرف عمى  القوائم الماليةهذا، ويساعد التحميل األفقي لعناصر 
في نهاية أي سنتين ماليتين متتاليتين، وهل  هذئ القوائمأسباب التغير في ىيم 

، وذلك ةالماليىوائمها هي في صال  أو غير صال  المند ة التي يتم تحميل 
 التيبهدف تحديد اتجائ ىيمة البند صعودًا أم هبوطًا أم متذبذبًا وتحديد التغيرات 

طرأت عمى كل بند من بنود القوائم المالية من سنة ألخرى ، واتجائ هذا التغير 
ونسبة التغير مقارنة بالسنة السابقة أو سنة معينة يتم اعتبارها سنة أساس، 

 :حميل يتطمب ما يميواستخدام هذا األسموب في الت
 توفر مجموعة من القوائم المالية ولعدة سنوات مالية -
تحديد سنة اساس، وغالبا ما تكون سنة األساس هي السنة األولى  -

في  الذي يحدثوالتي تقاس عميها السنوات التي تميها لمعرفة التغير 
 .ىيمة كل بند من بنود القائمة المالية

عمى القائم بتحميل ونقد القوائم المالية أن وتجدر اإلدارة إلى أنه يجب هذا 
القوائم غير لبنود تيكون حريصًا عند تفسير كل من ىيمة التغير ونسبة هذا ال

دما يكون المبمغ محل التحميل، فقد تتدي إلى تصور خاطئ عن ةالمالي
لمقياس صغيرًا بدكل ممحوظ. فعمى سبيل المثال لو أن ىيمة  المستخدم ك ساس
ية السنة السابقة كانت صغيرة فهن نسبة تغير هذا البند غالبًا ما البند في نها

 511تكون كبيرة، فهذا كان رصيد بند المدينين في نهاية السنة السابقة يبمغ 
جنية فهن التغير  5111جنية بينما رصيد المدينين في نهاية السنة الحالية يبمغ 

هي نسبة كبيرة بدكل % و 911جنية ونسبته تبمغ  4511في بند المدينين يبمغ 
ممحوظ، والسبب في ذلك يرجع إلى الصغر النسبي لرصيد المدينين في نهاية 
السنة. كما أن رصيد المدينين في فترتي المقارنة ىد تعد بسيطة لمغاية إذا ما 

 أو إذا ما ىورنت بهجمالي ىيمة األصول. الماليىورنت بباىي بنود ىائمة المركز 
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 :  مجال
الدخل إلحدى  ئمةو ىا الماليالمركز  ئمةفيما يمي بيانات كل من ىا

 :2118،2117وت خالل أعوام   دالمن
 ديشنرب 31يف  املالٌٓنُ املزكز قا

 2017عّ  2018اهتػريات يف  2018 2017 بيـــــــــــــــــــــــــــاْ

 اهِضبة % اهكيٌة

     األصوي

     أصوي ًتداوهة:

 (-)        92 (-)  108000 10000 118000 يعادهلاُكدية وًا 

 (-)         9 (-)    19000 190000 209000 ًديِوْ باهصايف

 (-)        19 (-)    30000 130000 160000 خمشوْ

 ــ ـــ 3000 3000 ًصزوفات ًكدًة

 (-)        66 (-)    19000 10000 29000 أخزىًتداوهة  أصوي

 (-)        34 (-)  176000 343000 519000 املتداوهة األصوي إمجاهي

 )+(       60 )+(  431000 1151000 720000 أصوي ثابتة

 )+(       35 )+(   23000 (88000) (65000) يطزح جمٌع اإلٓالن

 )+(       62 )+(  408000 1063000 655000 صايف األصوي ثابتة

 )+(       20 )+( 232000 1406000 1174000 إمجاهي األصوي

     وحكوق املولية: االهتشاًات

     قصرية األجى: اهتشاًات

 (-)        54 (-)  138000 117000 255000 دائِوْ

 (-)       43 (-)     3000  10000 7000 أخزى ًضتخكة اهتشاًات

 (-)       52 (-)  135000 127000 262000 قصرية األجى االهتشاًات إمجاهي

     طويوة األجى: اهتشاًات

 )+(      63 )+(  125000 325000 200000 قزوض طويوة األجى

 )+(      63 )+(  125000 325000 200000 طويوة األجى االهتشاًات إمجاهي

 (-)        2 (-)    10000 452000 462000 االهتشاًات إمجاهي

     حكوق املولية:

 )+(       50 )+(  200000 600000 400000 رأس املاي

 )+(       13 )+(   42000 354000 312000 أرباح حمتحشة

 )+(       34 )+(  242000 954000 712000 جمٌوع حكوق املولية

 )+(       20 )+(  232000 1406000 1174000 وحكوق املولية االهتشاًاتإمجاهي 

بين  الماليبدراسة التغيرات النسبية التي طرأت عمى بنود ىائمة المركز 
 يت   ما يمي: 2118و  2117عامي 
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 2117ج بين عامي 176111نخف ت األصول المتداولة بمقدار ا 
ىصيرة األجل بمقدار  االلتزامات، كما انخف ت  2118و 

ج، إال أن نسبة االنخفاض في األصول المتداولة 135111
% ، 52المتداولة   االلتزامات%  أىل من نسبة االنخفاض في 34 

إال أن هذا النقص لم يتثر عمى صافي رأس المال العامل حيث أن 
النقص في األصول المتداولة كان بقدر أىل من النقص في 

 جل. ىصيرة األ االلتزامات
  2117ج بين عامي 418111زادت األصول الثابتة بمقدار 

، كما أنه يالحظ زيادة كل من رأس المال و القروض 2118و 
ج عمى الترتيب، 125111ج، 211111طويمة األجل بمقدار 

مما يمكن معه القول ب ن الزيادة في األصول الثابتة يمكن  
 ة األجل.تمويمها عن طريق زيادة رأس المال والقروض طويم

  ج، 118111حدوث انخفاض حاد في رصيد النقدية بمقدار
 مما يدير إلى سوء الموىف النقدي بالمند ة.

 

  



 أصاصيات اهتخويى املاهي:   اهجاُياهفصى 

104 

 

 ديشنرب 31ٓنُ الدخل عً العاو امليتٌَ يف قا

 2017عّ  2018هتػريات يف ا 2018 2017 بيـــــــــــــــــــــــــــاْ

 اهِضبة % اهكيٌة

 )+(  12 )+(102000 952000 850000 صايف املبيعات

 )+( 14.3 )+( 75000 (600000) (525000) ــ تلوفة اهبطاعة املباعة

 )+(  8.3  )+(27000 352000 325000 جمٌى اهزبح

     يطزح: ًصزوفات اهتشػيى:

 )+(  4.5  )+( 10000 229000 219000 ًصزوفات تضويكية   

 )+(   6.6 )+(  18800 303800 285000 ًصزوفات إدارية   

 )+(  20.5 )+(   8200 48200 40000 ربح اهتشػيى

     يطاف إيزادات أخزى:

 ــ ــ 12000 12000 دخى اهفوائد

 )+(  100 )+(8000 16000 8000 دخى اإلجيار

 )+(    50 )+( 6000 18000 12000 خصٍ ًلتضب

 )+( 43.7 )+( 14000 46000 32000 اإليزادات األخزى إمجاهي

     خيصٍ ًصزوفات أخزى:

 (-) 34.8 (-)9000 17000 26000 ًصزوف اهفوائد

 (-) 12.5 (-) 1000 7000 8000 خصٍ ًضٌوح بٕ

 (-) 29.4 (-) 10000 24000 34000 املصزوفات األخزى إمجاهي

 )+( 84.7 )+( 32200 70200 38000 صايف اهزبح قبى اهطزائب

 )+(63.1 )+(12000 31000 19000 تطزح اهطزائب

 )+( 106.3 )+( 20200 39200 19000 صايف اهزبح اهِٔائي

بدراسة التغيرات النسبية التي طرأت عمى بنود ىائمة الدخل بين عامي 
 يت   ما يمي: 2118و  2117

   بنسبة  2118و  2117زيادة صافي المبيعات بين عامي
%، 14.3%، بينما زادت تكمفة الب اعة المباعة بنسبة 12

وبالتالي فهن الزيادة في صافي المبيعات أىل من الزيادة في 
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تكمفة الب اعة المباعة وهو ما انعكس في انخفاض نسبة 
 الزيادة في مجمل الرب .

  إال أن مقدار الزيادة بمغ 21.5زيادة رب  التدغيل بنسبة ، %
 .ج8211

   43.7هناك زيادة ممحوظة في اإليرادات األخرى بنسبة ، %
% ، وهو ما 29.4بينما انخف ت المصروفات األخرى بنسبة 

% مقارنة 84.7انعكس في زيادة الرب  ىبل ال رائب بنسبة 
% مما يدير إلى اهتمام اإلدارة بزيادة 21.5برب  التدغيل 

 لتدغيل.اإليرادات األخرى أكثر من اهتمامها بزيادة رب  ا
 

يمكن من خالل التحميل األفقي لمبيانات المالية دراسة اتجائ بنود القوائم 
 –المالية، من خالل دراسة سموك بنود القوائم المالية عمى مدار عدة سنوات 

ومقارنتها ببيانات سنة األساس التي يجب ان تكون فترة   -عادة خمس سنوات
ر متوىعة، وهو ما يت   من المثال مالية مستقرة ولم يحدث فيها أي تغيرات غي

 التالي:
 

 بيــــــــــاْ
2014 2015 2016 2017 2018 

 
%  

%  
%  

%  
% 

 125 2500 75 1500 123 2450 115 2300 100 2000 صايف املبيعات

 148 1850 104 1300 156 1950 144 1800 100 1250 تلوفة املبيعات

يت   من الجدول السابق أن هناك اتجاهًا تصاعديًا لكل من صافي 
الذي  2117المبيعات وتكمفة المبيعات خالل الفترة محل الدراسة، فيماعدا عام 

دهد انخفا ًا ممحوظًا في كال البندين وهو ما ىد يرجع لظروف خارجة عن 
مبيعات أعمى من إرادة المند ة، إال انه بدكل عام فهن نسب الزيادة في تكمفة ال
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نسب الزيادة في صافي المبيعات وهو ما يتطمب دراسة مسببات ذلك من ىبل 
 إدارة المند ة. 
 المالييو   الجدول التالي التغيرات في أرصدة ىائمة المركز مجال: 

، والتي سبق 2119و  2118لدركة "حموان لمصناعات المعدنية" بين عامي 
 / أ  : 1عر ها في الجدول السابق رىم  
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 /أ(2جدول رقه )
 لصزكُ املالٌالتخلًل األفكٌ لكآنُ املزكز 

 2019، 2018"حلىاٌ للصياعات املعدىًُ"  يف ىَايُ عامٌ 

 بيـــــــاْ

 

2018 

 

2019 

 قيٌة اهتػري

 باهشيادة

 او

 )باهِكص(

 ُضبة اهتػري   %

 باهشيادة

 او

 )باهِكص(

     :األصوي

     اهجابتة األصوي

 %1.7 9 549 540 االت وًعدات

 %(14.5) (74) 437 511 وصائى ُكى

 %7.3 4 59 55 عدد وأدوات

 %6.2 12 205 193 أثاث وًعدات ًلتبية

 %(3.8) (49) 1250 1299 إمجاهي األصوي اهجابتة

 %4.3 43 (1044) (1001) جمٌع إٓالن األصوي اهجابتة -

 %(30.9) (92) 206 298 اهجابتةصوي األصايف 

 %(100) (181) - 181 ًشزوعات حتت اهتِفيذ

     

     األصوي املتداوهة:

 4.9 13 276 263 خمشوْ صوعي

 144.9 658 1112 454 اهعٌالء

 381.5 206 260 54 أوراق قبض 

 %(55.9) (233) 184 417 ًتِوعوًْديِوْ 

 %68.6 48 118 70 أرصدة ًديِة أخزى

 %21.5 198 1120 922 ُكدية باخلشيِة واهبِم

 %40.8 890 3070 2180 جمٌوع األصوي املتداوهة

     اخلضائز:

 %73.3 209 494 285 خضائز ًزحوة

 %28.1 826 3770 2944 جمٌوع األصوي واألرصدة املديِة

     

 

 واالهتشاًاتحكوق املضآٌني 

 حكوق املضآٌني

    

 -- -- 1500 1500 رأس املاي املدفوع 

     

     احتياطيات:

 -- -- 180 180 قاُوُي احتياطي

 -- -- 39 39 عاَ احتياطي

     

 (100) (1) -- 1 أرباح ًزحوة

 %(0.1) 1 1719 1720 جمٌوع حكوق املضآٌني

 

 اخلصوَ املتداوهة:

    

 %120.3 409 749 240 بِون دائِة )صخب عوى امللشوف(

 %1071 857 937 80 املوردوْ

 %(85) (420) 74 494 دائِوْ ًتِوعوْ

   -- -- دائِو اهتوسيعات

 %(6.1) (19) 291 310 أرصدة دائِة أخزى

 67.6 827 2051 1224 جمٌوع اخلصوَ املتداوهة

 28.1 826 3770 2944 جمٌوع حكوق املضآٌني واالهتشاًات
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 /أ   السابق ما يمي:2ويالحظ من الجدول رىم  
التغير في مجموع أي مجموعة من البنود ال يستخرج بجمع التغير في بنود  -1

نما يستخرج بمقارنة مجموع المجموعة في نهاية السنة الحالية  المجموعة، واال
التغير في مع مجموعها في نهاية السنة السابقة، عمى سبيل المثال يحسب 

 مجموع األصول المتداولة عمى النحو التالي:
 ىيمة التغير في مجموع األصول المتداولة 

 ألف جنيه 891=  2181 – 3171=                     

 نسبة التغير في مجموع األصول المتداولة=
 111×  ألف جنيه 891
 ألف جنيه 2181

                            =41.8% 
الخط  مقارنة النسبة المئوية لمتغير في بند معين بالنسبة المئوية لمتغير من  -2

في بند تخر ينتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها هذا البند المعين، 
عمى سبيل المثال النسبة المئوية لمزيادة في األرصدة المدينة األخرى 

%  مع أن 21.5%  أكبر من النسبة المئوية لمزيادة في النقدية  68.6 
ألف جنيه  أىل من ىيمة  48ىيمة الزيادة في األرصدة المدينة األخرى  

ألف جنيه  ، ولكن يكون من السميم تمامًا  198الزيادة في النقدية  
والمرغوب فيه أي ًا استخراج ومقارنة التغير في النسبة المئوية لتغير البند 

 .الواحد المعين عبر سمسمة من السنوات المتتابعة
هذا ويمكن استخالص العديد من النتائج والمالحظات من دراسة بيانات  -3

 المالي/أ  السابق لبعض جوانب تحميل ونقد ىائمتي المركز 2الجدول رىم  
، ومن هذئ النتائج 2119و  2118لمدركة محل التحميل في عام 

 والمالحظات ما يمي:
يادة يرجع معظمها % وأن هذئ الز 28.1مجموع األصول ىد زاد بنسبة  اواًل:

%  وخاصة في بند 41.8إلى زيادة األصول المتداولة  والتي زادت بنسبة 
العمالء وأراق القبض  أرصدة مدينة  في نفس الوىت الذي انخفض فيه 

%  وانخف ت 31.9صافي األصول الثابتة  والتي انخف ت بنسبة 
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صال  % ، وهذا متدر يبدو أنه في 111المدروعات تحت التنفيذ بنسبة 
دركة تعمل في نداط صناعة المعادن، حيث أنها ىد ىامت بهتمام تمك 

، وفي نفس الوىت زيادة ىيمة أصولها 2119المدروعات بالكامل خالل عام 
 المتداولة هو ما ىد يعطى متدرًا ظاهريًا عن و ع مالي جيد لمدركة.

ألرصدة : زيادة األصول المتداولة ترجع أساسًا إلى زيادة العمالء واثانيا
المدينة ألوراق القبض، وهذا يفرض عمى المند ة  رورة و ع نظام جيد 
لمتابعة وتحصيل تمك المبالغ حتى ال يترتب عمى ذلك تراكم مديونيات 
المند ة لدى عمالئها، مما ىد يتدي مستقباًل إلى عدم ىدرة المند ة عمى 

 سداد ديونها لمغير.
% وهذا متدر في 73.3رحمة بنسبة وجود زيادة في ىيمة الخسائر الم ثالثا:

 غير صال  المند ة ألنه يدير إلى توكل جزء من رأسمال المند ة.
% وهذئ 28.1إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات ىد زاد بنسبة  رابعًا:

الزيادة ترجع بالكامل إلى زيادة الخصوم المتداولة حيث لم يحدث نقص 
متدرا في غير صال  المند ة نظرًا  تقريبًا في حقوق المساهمين، وهذا يعتبر

ألنه يدل عمى زيادة اعتماد المند ة عمى الغير في تمويل أصولها، ويتيد 
المتداولة ترجع إلى زيادة بند البنوك الدائنة  سحب  االلتزاماتذلك أن زيادة 

% ، وزيادة بند 121.3ألف جنيه  بنسبة  419عمى المكدوف  بمبمغ 
 % .1171نيه  بنسبة ألف ج 857الموردون بمبمغ 
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 :الفصل الجاىٌ  خالصُ :2/11

اللللذى تميلللز ببسلللاطته  الملللاليهلللذا الفصلللل تلللم تنلللاول تعريلللف بالتحميلللل  فلللي
نظريًا، فهلو يعلد نظلام معموملات يسلتخدم ملخرجلات النظلام المحاسلبي كمللدخالت 

، عمى أن يتم تحويل األرىام الظاهرة بالقوائم المالية إلى أرىلام لهلا الماليلمتحميل 
، لكنه عمميا وتطبيقيا يقوم عمى الخبرة الماليمدلوالتها تحقق الهدف من التحميل 
 كانيكية مبنية عمى أسس محددة.يوالمعرفة أكثر من كونه عممية م

تمللك األهللداف  ، وارتبللاطالمللاليإلللى التعريللف ب هللداف التحميللل  االنتقللال تللم 
دارة  المللاليبالفئللات التللي تهللتم بالتحميللل   مندلل ةالفمنهللا الللدائنون والمسللتثمرون، واال

والجهللللات الخارجيللللة. مللللن المفيللللد القللللول بلللل ن لكللللل فئللللة احتياجاتهللللا مللللن األدوات 
 والمتدرات الالزمة لها لتحقق أهدافها.

يحصلل عملى المعموملات الالزملة  الملاليكما أو ل  الفصلل أن المحملل  
ملللن نلللوعين ملللن المصلللللادر الرئيسلللية  سلللواء مصلللادر معموملللات  الملللاليلمتحميلللل 

داخميلللللة أو خارجيلللللة، ويتوىلللللف ملللللدى اعتملللللادئ عملللللى أي منهملللللا حسلللللللب طبيعلللللة 
. باإل افة إللى تنلاول االعتبلارات الواجلب أخلذها الماليوأغراض عممية التحميل 

يعتمد عمى  المالي، ثم معرفة أن التحميل المالييل في الحسبان عند القيام بالتحم
، الملاليدلكل في مجممها المنهج العمملي لمتحميلل عدة خطوات ومراحل متتابعة ت

المللرور بهللا وهللى   المللاليمللن المحمللل  المللاليويسللتوجب إنجللاز عمميللة التحميللل 
 سللتنتاجاالأوال: مرحمللة اإلعللداد والتح للير، ثانيللًا: مرحمللة التحميللل، ثالثللًا: مرحمللة 

 وكتابة التقرير.
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المسللللتخدمة لمتعبيللللر عللللن  المللللاليت للللمن الفصللللل أي للللًا، معللللايير التحميللللل 
لممندلل ة مللن خللالل أرىللام معياريللة تسللتخدم كمقيللاس لمحكللم  المللاليمسللتوى األداء 

بموجبهلللا عملللى مالءملللة وكفلللاءة نسلللبة معينلللة أو رىلللم ملللا، وتلللم تنلللاول خصلللائص 
إلللى مجللاالت اسللتخدام التحميللل  نتقللال االواسللتخدامات وأنللواع تمللك المعللايير. تللم 

أو  االئتملللللانيأو تقيللللليم األداء أو التحميلللللل  الملللللاليالتخطللللليط  فللللليسلللللواء  الملللللالي
مسللتويات ثالثللة ظللل  فلليبللهجراء تحميملله  المللالي. هللذا، ويقللوم المحمللل االسللتثماري

ثللللالث، سللللواء عمللللى مسللللتوى المندلللل ة فقللللط أو عمللللى مسللللتوى الصللللناعة أو عمللللى 
 ككل.  االىتصادمستوى 

  النللوع المللاليفللي نهايللة الفصللل تللم التعللرف عمللى أدوات وأسللاليب التحميللل 
مللن خللالل حسللاب النسللبة المئويللة  المللاليقائمللة المركللز لاألول: التحميللل الرأسللي 

إمللا إلللى إجمللالي المجموعللة الفرعيللة أو  المللاليلكللل بنللد مللن بنللود ىائمللة المركللز 
 الرأسليالتحميلل األصول، وكلذلك  أجماليليها البند أو إلى إالرئيسية التي ينتمي 

لبنللود ىائمللة الللدخل مللن خللالل حسللاب نسللبة كللل بنللد مللن بنللود ىائمللة الللدخل إلللى 
مبيعللات الفتللرة = إيللرادات ال مبيعللات الفتللرة  ىيمللة صللافيال إيللرادات ىيمللة صللافي

 إيللرادات  مللردودات ومسللموحات خللالل الفتللرة + -ىيمللة إجمللالي مبيعللات الفتللرة  
بيلع مخمفلات اإلنتلاج خلالل الفتلرة . أملا النلوع الثلاني: وهلو التحميلل األفقلي لبنللود 

والللدخل مللن خللالل حسللاب ىيمللة ونسللبة التغيللر فللي كللل بنللد  المللاليىللوائم المركللز 
 معينة عن عدة سنوات متتالية. لمند ة
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 : حاالت عنلًُ : 2/12

 حدد مدى صحة أو خط  العبارات التالية:  اجملنىعُ األوىل :

بدراسللللللة وتحميللللللل ملللللدخالت ومخرجللللللات النظللللللام  الملللللالييهلللللتم التحميللللللل  .1
عللن تمللك المندللورة بللالقوائم الماليللة  إ للافيةالمحاسللبي لتللوفير معمومللات 

 حول ما ي وحا ر المند ة بهدف التنبت بمستقبمها. 
م لمبيانلللات عملللى أنللله عمميلللة دراسلللة وتحميلللل ملللنظ الملللالييعلللرف التحميلللل  .2

والمعمومللات المتاحللة الحاليللة والتاريخيللة حللول المندلل ة مللن خللالل القللوائم 
حصللللائيةالماليللللة باسللللتخدام أدوات ريا للللية  لمحصللللول عمللللى متدللللرات  واال

لممندلللللل ة والتنبللللللت بالو للللللع  المللللللالي األداءتسللللللاعد فللللللي تقيلللللليم  إ للللللافية
 المستقبمي.

 .  لمالياالقائم بالتحميل  باختالف الماليتختمف أهداف التحميل  .3
مللن االعتبللارات الواجللب أخللذها فللي الحسللبان عنللد القيللام بعمميللة التحميللل  .4

اإللمام بطبيعة نداط المند ة والوصول لمحقائق ثم تفسير النتائج  المالي
 استنادا إلى المعمومات التي تم التوصل إليها فقط. 

تحديلد الغلرض ملن التحميلل، وتجميلع  فلي الملاليتتمثل خطوات التحميل  .5
نللات الالزمللة إلجللراء التحميللل، وتحديللد األدوات التللي يللتم اسللتخدامها البيا
 فقط. 

مللن الفئللات التللي تهللتم بتحميللل القللوائم الماليللة : الللدائنون، والمسللتثمرون،  .6
دارة  المند ة.  واال

نتائج التحميل المالي للنفس القلوائم الماليلة  إذا  من المستحيل أال تختمف .7
 .ها أكثر من دخصىام ب
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 .الماليال توجد ىيود أو محددات لعممية التحميل  .8
بالتحميللل السللاكن يتسللم بللالجمود وعللدم التعبيللر  األفقللييوصللف التحميللل  .9

 عن الصورة الكاممة ألداء المند ة.

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة

 × × × √ × × × √ √ اإلجابة

 أخرت اإلجابُ الصخًخُ مً بني اإلجابات التالًُ:   اجملنىعُ الجاىًُ:

 لمقوائم المالية لممند ة عمى أنه : الماليلل ينظر إلى التحميل  1
 أهم األدوات التي يمكن استخدامها بواسطة إدارة المند ة فقط.  -أ 
 يعتمد عمى مخرجات النظام المحاسبي كمادة أولية .  -ب 
يللة مللن مجللرد أرىللام مطمقللة إلللى تحويللل األرىللام الظللاهرة فللي القللوائم المال -ج 

 أرىام لها مدلولها .
 اإلجابة   ب ، ج    -د 
 :الماليلل أيا مما يمي ال يمثل غر ا من أغراض التحميل  2
 اختبار مدى كفاءة عمميات المند ة محل التحميل وتقييم ربحيتها . -أ 
 لممند ة وتحديد مركزها االئتماني . الماليتقييم الو ع  -ب 
 . النقدية ألندطة المند ة المختمفةفي التدفقات  تحديد الفائض أو العجز -ج 
 توفير وسيمة من وسائل الرىابة عمى نداط المند ة . -د 
للللل أيلللا مملللا يملللي يعتبلللر ملللن االعتبلللارات الواجلللب أخلللذها فلللي الحسلللبان بواسلللطة  3

 :  الماليعند القيام بعممية التحميل  الماليالمحمل 
 ل ىوائمها المالية . اإللمام بطبيعة نداط المند ة التي يقوم بتحمي -أ 
هلو التركيلز عملى موا لع ال لعف  الملاليأن يكون الهدف من التحميل  -ب 

 أو القوة .
 .  الماليمن أدوات التحميل  أداةأن يتم استخدام أكثر من  -ج 
   أ ، ج   .  اإلجابة -د 
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للللل ملللن أمثملللة القيلللود التلللي تحلللد ملللن فائلللدة القلللوائم الماليلللة عنلللد اسلللتخدامها فلللي  4
 : الماليالتحميل 
 افتراض ثبات القوى الدرائية لوحدة النقد .  -أ 
 التسجيل التاريخي ومرونة اختيار السياسات المحاسبية . -ب 
 الحكم والتقدير الدخصي . -ج 
 كل ما سبق. -د 
الذي تم الوصول اليله ملن خلالل احتسلاب متوسلط  المالين معيار التحميل ألل  5

  لممندوت .النسب 
 التي تعمل في نفس القطاع هو:      
 ر االتجاهي.                  المعيا -أ 
 المعيار القطاعي. -ب 
 المعيار النمطي.                    -ج 
 المعيار المستهدف. -د 
 لمقوائم المالية : الماليلل أيا من الفئات التالية ال تهتم بالتحميل  6
 الدائنون .  -أ 
 المستثمرون .  -ب 
 إدارة المند ة . -ج 
 ال ديء مما سبق . -د 
 :  الماليتخدامها في اعداد تقرير التحميل لل من األدوات التي يمكن اس 7
 المغة والتعبيرات الريا ية . -أ 
 المعادالت و الجداول . -ب 
 األدكال البيانية . -ج 
 كل ما سبق . -د 
لممسللتثمرين عنللد تحملليمهم القللوائم الماليللة هللو الحصللول  األساسلليلللل ان الهللدف  8

 عمى معمومات عن :
 .الداخمي والتمويل الخارجيلتمويل ىدرة المند ة في تحقيق التوازن بين ا -أ 
 ىدرة المند ة عمى سداد ديونها في االجل الطويل. -ب 
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 ىدرة المند ة في تحقيق عائد مناسب عمى االستثمارات . -ج 
 ىدرة المند ة عمى سداد الفوائد عند استحقاىها . -د 
مللن المعموملات الخاصلة بالمندلل ة  الملاليعنلدما يقلوم المحملل بللهجراء تحميمله  -9

 ة لها، فهن مستوى ذلك التحميل يكون:والمندوت المنافس
 المند ة. -أ 
 االىتصاد المحمى. -ب 
 االىتصاد الدولى. -ج 
 القطاع أو الصناعة. -د 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
 د ج د د ب د د د د االجابة
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 حاالت عنلًُ  : اجملنىعُ الجالجُ

 " الحالة األولى : " دركة الغربية
 31/12/2119الغربية في  لمند ة الماليفيما يمي ىائمة المركز 

  األرىام باأللف جنيه : 
 بياْ 2018 2019 بياْ 2018 2019

 حكوق املولية   أصوي ثابتة  

 راس املاي املدفوع 800 1000 أراضي 800 650

 احتياطيات 300 450 آالت وًعدات 700 1200

جمٌع إٓالن آالت  (300) (400)

 وًعدات

 حمتحشة 200 300

جمٌوع االصوي  1200 1450

 اهجابتة

 جمٌوع حكوق املولية 1300 1750

 االهتشاًات     

 طويوة األجى اهتشاًات   أصوي ًتداوهة  

 قزوض 300 400 خمشوْ 200 350

ًديِوْ وأوراق  260 200

 قبض

   

 املتداوهة االهتشاًات   ُكدية  340 500

 دائِوْ واوراق دفع 380 350   

 أجور ًضتخكة 20 --   

      

جمٌوع حكوق املولية  2000 2500 جمٌوع األصوي 2000 2500

 واخلصوَ

 :املطلىب
أسموب التحميل الرأسي  باستخدامالغربية  لمند ةإعداد وتحميل البيانات  -1

 فقط مع التعميق عميها. 2119لعام 
 أسموب التحميل االفقي باستخدامالغربية  لمند ةإعداد وتحميل البيانات  -2

 مع التعميق عميها.
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 : احلالُ الجاىًُ: "شزكُ امليىفًُ"

المنوفية وذلك عن  لمند ةفيما يمي ممخص لقوائم الدخل التي أعدت 
   2119 – 2118عامي 

 2019 2018 بياْ
 املبيعات

 + إيزادات بيع خموفات
8388 

 ـــــ
11510 

98 
 اجملٌوع

 ًزدودات وًضٌوحات املبيعات -
8188 

200 
11608 

300 
 صايف املبيعات

 املباعةتلوفة اهبطاعة  -
8188 

6170 
11308 

8535 
 جمٌى اهزبح

 ًصاريف إدارية وعٌوًية ومتويوية -
2018 

1105 
2773 

1660 
 صايف ربح اهِشاط

 + إيزادات صِوات صابكة وايزادات غري ًزتبطة باهِشاط
913 

15 
1113 

93 
 

ًصــــــزوفات صــــــِوات صــــــابكة وًصــــــزوفات غــــــري ًزتبطــــــة   -

 باهِشاط 

928 

14 
1206 

26 

 1180 914 صايف ربح املِشأة قبى اهطزائب)صايف اهدخى(

خالل  المند ةاستخدام أسموب التحميل الرأسي لتحميل بيانات تمك : واملطلىب
 .مع التعميق عمى النتائج   2118/2119عامي 
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 الجالحالفصل 
 التحليل املالي باشتخداو اليصب 

 واملؤشرات املالية 
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 الجالحالفصل 
 التحليل املالي باشتخداو اليصب واملؤشرات املالية

 :Learning objectives األٍداف التعلينيةأواًل : 
 هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادًرا عمى:االنتهاء من بعد 
 إجراء خطوات التحميل المالي. .1
تحديد أىم النسب والمؤشرات المالية المستخدمة إلجراء التحميل  .2

 المالي.
 تفسير النسب والمؤشرات المالية. .3
 التعرف عمى محددات االستفادة من النسب والمؤشرات المالية. .4
 عياصر الفصل:ثاىيًا : 

 .مقدمة

 .لنسب والمؤشرات المالية كأحد أدوات التحليل الماليا: 3/1

 .نسب الربحية: 3/1/1

 .نسب السيولة قصيرة األجل: 3/1/2

 .نسب اليسر المالي في األجل الطويل )هيكل التمويل( :3/1/3

 .نسب النشاط ) معدالت الدوران( 3/1/4

 .المال ) السوق( رأس نسب سوق :3/1/5

 محددات االستفادة من النسب والمؤشرات المالية. :3/2

 .ثلاثلا خالصة الفصل: 3/3

 حاالت عملية.: 3/4
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 : مكدمة

أي منشأة التفيم الكامل لمعالقات التبادلية بين  إدارةيتطمب النجاح في 
عمى ىذه  اإلدارةمجاالت االستثمار، والعمميات، والتمويل، وتحميل أثر قرارات 

المجاالت، ويعد التحميل المالي نظاما لتشغيل المعمومات والبيانات المتاحة عن 
معمومات عن الوضع المالي لممنشأة. وتعد النسب  إلىالمنشأة لمتوصل 

والمؤشرات المالية أداة من أدوات التحميل المالي التي تيتم بدراسة العالقة بين 
ستخدمي القوائم في ترشيد قراراتيم المرتبطة عناصر القوائم المالية بما  يساعد م

بالمنشأة محل الدراسة والتحميل. ويقصد  بالنسبة أو المؤشر عالقة بين متغيرين 
أحدىما يمثل بسط النسبة واآلخر يمثل المقام ، بحيث تعكس تمك العالقة جانبا 

في من األداء العممي لكل منيما، وتكون العالقة السببية ىى المحور األساسي 
 تحديد تمك المؤشرات.

ىذا ويمكن تبويب النسب والمؤشرات المالية في ضوء وجية نظر 
الميتمين بأداء المنشأة، حيث  تتعدد األطراف ذات العالقة بالمنشأة والتي تيتم 

المديرون، والمالك ، بنشاطيا ونتائج أعمـاليا، ومن أىم تمك األطراف: 
ن، والجيات الحكومية.  وتختمف و اممن، والعو ن، والمقرضو والعمالء، والمورد

اىتمامات كل طرف منيا وبالتالي تختمف نظرتو في تحميل وتقييم أداء المنشأة. 
تيتم بتحقيق مستوي عال من الرضاء عن أداءىا، بينما ييتم المــــالك  فاإلدارة

بالعائد عمي استثماراتيم، في حين ييتم المقرضـون بقدرة المنشأة عمى سداد 
يم، أما الجيات الحكومية فتيتم بالربح كوعاء لمضريبة، وبالقيمة مستحقات

المضافة المحققة. ومع ذلك فقد يكون ىناك تداخل بين تمك المجموعات، 
فالمؤشرات التي تستخدم من وجية نظر مجموعة من الممكن استخداميا من 

 مجموعة أخرى بنفس القيم أو باختالف في مكونات النسبة. وجية نظر
د النسب والمؤشرات من واقع البيانات التي تحتوييا القوائم تعكما 

المالية، وقد تستخدم في إعدادىا بيانات غير مدرجة في القوائم المالية النيائية، 
أو غير متاحة في السجالت المحاسبية لممنشأة، مثل أسعار األسيم في سوق 
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، والمتوسطات األوراق المالية، وكذلك البيانات الخاصة بالمنشأت المنافسة
 الخاصة بالنشاط النوعي بصفة عامة.

 : اليصب واملؤشرات املالية كأحد أدوات التحليل املالي : 3/1

ُيعد استخدام النسب والمؤشرات المالية في التحميل المالي األكثر شيوعًا 
واستخداًما في مجال األعمال واالقتصاد؛ ألنو يوفر عددًا كبيرًا من المؤشرات 

في مجاالت الربحية  المنشآتالمالية التي يمكن االستفادة منيا في تقييم أداء 
. وقد كان عدم االلتزام بمؤشرات األصول والخصوم إدارةوالسيولة والكفاءة في 

التحميل المالي عنصرًا ميمًا في حدوث األزمات المالية والمصرفية وبخاصة 
 .األزمة األخيرة المعروفة بأزمة الرىن العقاري واألزمات المصرفية السابقة ليا

النسب المالية عمى أنيا عالقات رياضية بسيطة  إلىوينظر  ىذا
 أشكالومركبة بين األرقام التي تظيرىا القوائم والتقارير المالية ويتم تكوينيا في 

محددة في تقييم األداء. وتربط النسبة  أىدافاً مختمفة وبمسميات متنوعة لتخدم 
التي تدخل في  بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية، وقد تتواجد البنود

اشتقاق النسبة المالية عمى القائمة نفسيا )مثاًل: قائمة المركز المالي( أو قد 
 تتواجد ىذه البنود عمى قائمتين ماليتين )قائمة المركز المالي وقائمة الدخل(. 

تحقيق العديد من  إلىويؤدي التحميل بالنسب والمؤشرات المالية 
 األىداف منيا :

 المنشأة ذاتيا والمنشآت المتمثمة ء المقارنات الفرصة إلجرا إتاحة -1
 المتجانسة.

 .لممنشأة مساعدة المحمل المالي عمى تشخيص الحالة المالية  -2
 التي تعاني من مظاىر الضعف. األنشطةتوجيو األداء نحو  -3
 الوحدة االقتصادية في المستقبل. أداءتخطيط  -4
الرقابة الداخمية والخارجية عمى القيام بأعماليا  أجيزة مساعدة -5

 بفعالية.
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عمـى العديـد مـن النسـب  العممـيوالتطبيـق  المحاسـبيىذا ويحتوى الفكـر 
، ولكننا سوف نقتصر ىنا عمـى أىـم الماليمجال التحميل  فيوالمؤشرات المالية 

ــــة حســــب  النســــب شــــائعة االســــتخدام. ويمكــــن تبويــــب النســــب والمؤشــــرات المالي
 المجموعات التالية : إلىالغرض من حسابيا 

 . Profitability Ratios . نسب الربحية3/1/1
 . Liquidity Ratios . نسب السيولة قصيرة األجل3/1/2
 .األجل الطويل.نسب اليسر المالي في 3/1/3

 Long-term Solvency Ratios  
 .) أو معدالت الدوران( . نسب النشاط3/1/4

   Activity or Turnover Ratios . 
 . Capital Market Ratios )السوق( المال رأس . نسب سوق3/1/5

ــة لمنســب  وجــدير بالــذكر أن ىنــاك العديــد مــن التقســيمات األخــرى البديم
التقسيم. وسوف نتناول أىم النسـب والمؤشـرات  إلىينظر منيا  التيطبقًا لمزاوية 

 من التفصيل . ءبشيكل من المجاالت  السابقة  فيالمالية 
 : Profitability Ratiosىصب الرحبية   : 3/1/1

تستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة المنشأة عمى تحقيق األرباح في   
المستقبل من أنشطتيا التشغيمية مقارنة بما تتحممو من مصروفات وتكاليف. 

في استخدام الموارد المتاحة،  اإلدارةوتعد ىذه النسب أداة ىامة لقياس كفاءة 
ة عناصر المحقق من المبيعات عمى تغطية كاف اإليرادوتعكس مدى قدرة 

مجزي ألصحاب الممكية مقابل  ربح التكمفة والمصروفات مع وجود ىامش
مخاطر استثماراتيم في المنشأة مع األخذ في االعتبار أن التغييرات في سعر 

، مما يستوجب اإلدارةالبيع بالزيادة أو النقص غالبا ما تكون خارج نطاق تحكم 
عات أوعمى األقل المحافظة الكفاءة في التشغيل التي تخفض من تكمفة المبي

 ومن أىم نسب الربحية ما يمي:  عمى استقرارىا.
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 معدل العائد على االشتجنار : :3/1/1/1

ييتم المالك واإلدارة بالتعرف عمى ربحية المنشـأة مـن خـالل إيجـاد عالقـة 
وتوظيفــو ذلــك  اســتغاللوبـين مــا تحقــق مــن ربــح والمــال المسـتثمر الــذى نــتج عــن 

الــربح. ولــذلك نجــد أن معــدل العائــد عمــى االســتثمار مــن أكثــر المقــاييس شــيوعًا 
مجال قياس الربحية وتقييم األداء. ويقيس ىذا المعدل نسبة الربح  في واستخداماً 

 التي يحققيا كل جنيو مستثمر في المنشأة ويحسب كما يمي:
 صافِ الربح قبل الفىآد والطرآب

  x    111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علِ االشتجنار =معدل العآد 

 األصىل(  أمجالٌاألصىل املصتجنرَ ) متىشط

 

 االستثمار عمى النحو التالي :ويمكن تحميل معدل العائد عمى 
 

 املبًعات     صافِ الربح

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  x ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل العآد علِ االشتجنـار = 

 األصىل املصتجنرَمتىشط            املبًعات

 

 األصىل يف أول الفرتَ + األصىل يف ىهايُ الفرتَ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحًح أٌ متىشط األصىل املصتجنر = 

2 

 

 صافِ الربح      

 (111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) = يىضح الصق األول مً العالقُ معدل الرحبًُ 

 بًعاتملا

وىــو يقــيس مــدى مســاىمة المبيعــات فــي تحقيــق األربــاح، وبعبــارة أخــرى 
نســبة الــربح الــذي يــتم تحقيقــو مــن كــل جنيــو مبيعــات، وبــالطبع كممــا زادت ىــذه 

أة. كمـــا أنــو عنـــد  مقارنـــة النســـبة التـــي النســبة كممـــا كـــان ذلـــك فــي صـــالح المنشـــ
تحققيــا المنشــأة بالنســبة المتعــارف عمييــا فــي مجــال الصــناعة الــذي تنتمــي إلييــا 
المنشأة يمكن التعرف عمى مدى كفاءة المنشأة ودراسة أسـباب تغيـر ىـذه النسـبة 

 وترشيد القرارات في الفترة القادمة.
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 املبًعات      

 (111×=) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصق الجاىٌ مً العالقُ فًىضح معدل دوراٌ األصىل املصتجنرَ أما

 ألصىل املصتجنرَمتىشط 

وىو يقيس مقدار مساىمة كل جنيو من االستثمارات في المبيعات، وكممـا 
فــــي  اإلدارةزاد معــــدل دوران األصــــول المســــتثمرة كممــــا دل عمــــى ارتفــــاع كفــــاءة 

دارة االستثمارات المتاحة لدييا، وعـادة مـايكون معـدل دوران األصـول  استغالل وا 
يالكية أكبـر منـو فـي في المنشآت التي تعمل في نشـاط بيـع وتوزيـع السـمع االسـت

المنشــآت التــي تعمــل فــي توزيــع الســمع المعمــرة والســمع الرأســمالية، فــي حــين أن 
ــذا ف نــو قبــل  معــدل الربحيــة فــي الثانيــة غالًبــا مــا يكــون أكبــر منــو فــي األولــى، ل
الحكــم عمــى مــدى مالءمــة معــدل دوران األصــول المســتثمرة ومعــدل الربحيــة يمــزم 

 وظروف المنشأة محل الدراسة من ناحية أخرى. معرفة طبيعة النشاط من ناحية
يمكـن القـول بعبــارة أخـرى أن المســتوى المناسـب والمقبـول لكــل مؤشـر مــن 

 ىذين المؤشرين يختمف باختالف ما يمي :
 طبيعة نشاط المنشاة. -1
 الفترة التي تمر بيا المنشأة ودورة حياتيا. -2
 الظروف التي تواجو المنشأة ) داخمًيا وخارجًيا( -3
في المنشـآت المماثمـة والصـناعية التـي  د ليذين المؤشرينى السائالمستو  -4

 . تنتمي إلييا المنشأة
أنـو حتـى يكـون معـدل العائـد عمـى  إلـىىذا ويبـدو مـن المناسـب اإلشـارة 
اســتثماراتيا ويعطــي مقياًســا ســميًما  إدارةاالســتثمار معبــًرا عــن كفــاءة المنشــاة فــي 

لمقـــدرتيا عمـــى تحقيـــق األربـــاح، ف نـــو يكـــون مـــن األفضـــل اقتصـــار البســـط عمـــى 
األربــاح الناتجــة عــن العمميــات الجاريــة العاديــة، واقتصــار المقــام عمــى األصــول 
المســــتثمرة التــــي ســــاىمت مباشــــرة فــــي نشــــاط المنشــــأة ) إنتاًجــــا وبيًعــــا( وتحقيــــق 

ت اإليــرادات، كمــا أنــو قــد يكــون مــن األفضــل أيًضــا حســاب المبيعــات التــي حققــ
ليـذه األصـول. ىـذا  اإلىـالكقيمة ىذه األصول المستثمرة بعد استبعاد مجمعات 

وإلعطاء صورة أوضح ولمعرفة األسباب المختمفة وراء زيـادة أو انخفـاض معـدل 
 تالي : مكوناتو المختمفة، وذلك عمى النحو ال إلىاالستثمار، ف نو يمكن تحميمو 
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وجـــــدير بالـــــذكر أنـــــو يمكـــــن إجـــــراء المزيـــــد مـــــن التقســـــيمات؛ فاألصـــــول 
مكوناتيــا مثــل المخــزون والمــدينون وأوراق القــبض  إلــىالمتداولــة يمكــن أن تقســم 

 األراضـــيمكوناتيـــا مثـــل  إلـــىوالنقديـــة، كمـــا أنـــو يمكـــن تقســـيم األصـــول الثابتـــة 
ـــاني ـــة والمب ـــ ن تكمف ـــك ف ـــى ذل ـــاث . عـــالوة عم المبيعـــات  واآلالت والمعـــدات واألث

 يمكن أن تقسم حسب عناصر التكاليف المختمفة من مواد وأجور ومصروفات .

 دلنل الربح

ىصبُ صايف الربح 

 إىل املبًعات

 صىلمعدل دوراٌ األ

   رَجنصتملا

صافِ 

 الربح
املتيىعُ  املصروفات

 واإليرادات املتيىعُ

 املبًعات

 املبًعات

األصىل 

 املصتجنرَ

األصىل 

 الجابتُ

األصىل 

 املتداولُ

÷ 

÷ 

= × 
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عمى ضوء ىـذه الخريطـة يمكـن معرفـة أسـباب تغيـر نسـبة صـافي الـربح 
تغيـر  إلـىتغيـر صـافي الـربح أم  إلـىالمبيعات )معدل الربحية(، وىـل ترجـع  إلى

ذا كــان التغيــر ســببو تغيــر صــافي الــربح، فيــل ي  إلــىرجــع كــل التغيــر المبيعــات وا 
تغير المبيعات أم تغير المصروفات الجارية أيًضا، وىل التغير في المصروفات 
الجاريـــة كـــان فـــي التكـــاليف الصـــناعية أو التســـويقية أم اإلداريـــة وىـــل كـــان فـــي 
التكاليف المتغيرة أو الثابتة، وفي أي بند من بنود التكـاليف حـدث التغيـر ولمـاذا 

ًرا طارًئا أو يعكس ظروف ستستمر في الفتـرة القادمـة. حدث وىل ىذا التغير تغي
ـــــر معـــــدل دوران األصـــــول  ـــــد أســـــباب تغي وبـــــنفس الطريقـــــة يمكـــــن دراســـــة وتحدي

 المستثمرة.
يجب مقارنة معدل العائد عمى االستثمار عن الفترة بمعـدل بصفة عامة 

ــالفترات الســابقة . كمــا يمكــن إجــراء المقارنــة بــين معــدل العائــد  العائــد الخــاص ب
ويمكــن اجــراء  0المحقــق عــن الفتــرة و معــدل العائــد المســتيدف عــن نفــس الفتــرة

 فـيالمقارنة بين معدل العائد المحقق عن الفتـرة ومتوسـط معـدل  العائـد المحقـق 
تزاول نفس النشاط النوعى المتشابو . حيث أن كل ىذه المقارنات  التيالمنشآت 

 أمواليا. استثمار فيتمقى الضوء عمى مدى كفاءة المنشأة 
 معدل العائد على حكوق املللية : :  1/1/2

في استغالل أموال  اإلدارةقياس كفاءة  فييستخدم ىذا المؤشر 
. وبعبارة أصحاب المنشأة وقدرتيا عمى تحقيق أرباح نتيجة استثمار تمك األموال

عمى استخدام الموارد في تحقيق عائد مناسب  اإلدارةقياس مدى قدرة أخرى 
لحممة األسيم ) المستثمرين(، ويتم حساب معدل العائد عمى حقوق الممكية 

 بالمعادلة التالية :
 (صايف الربح اليهآٌ )بعد الفىآد والطرآب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـالعآد علِ حقىق املللًُ 

 متىشط حقىق املللًُ     
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 الفرتَ آخرحقىق املللًُ أول الفرتَ + حقىق املللًُ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـ حًح أٌ متىشط حقىق املللًُ 

       2  

يالحظ أنو عند حساب معدل العائد عمى حقوق الممكية تم استخدام      
د تكمفة رأس المال المستثمر من مصادر صافي الربح  النيائي بعد استبعا

 خارجية . 
تعمالن في  منشأتينفيما يمي البيانات التي أمكن توفيرىا عن  ( :1) مجال

 -:2019نفس الصناعة عن عام 
 جييُ( : بآالفأواًل: بياىات قائنة الدخل)األرقاو 

 )ب(امليصأَ  )أ(امليصأَ  البًاٌ

 1511 1211 املبًعات

 (311) (211) املبًعات( مردودات -)

 1211 1511 صايف املبًعات

 (611) (411) ( تلالًف البطاعُ املباعُ-)

 611 611 = دلنل الربح

 (151) (211) ( املصاريف األخرّ بدوٌ الفىآد املدييُ-)

 (51) (111) ( الفىآد املدييُ-)

 411 311 قبل الطرآب = صايف الربح

 (111) (75) ( الطرآب-)

 311 225 والفىآد صايف الربح بعد الطرآب= 

 
 اجلييَات( بآالف: بياىات أخرى )األرقاو  ثاىيًا

 )ب(امليصأَ  )أ(امليصأَ  البًاٌ 

 6111 6111 إمجالٌ األصىل املصتجنرَ

 1611 1511 متىشط حقىق املللًُ
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السـابقتين مـن حيـث مـدى ربحيـة كـل منيمـا  المنشـأتينالمفاضـمة بـين  املطلوب:
 وذلك من خالل حساب النسب والمؤشرات المالية التالية:

 معدل العائد عمى حقوق الممكية.     -1
 .معدل العائد عمى االستثمار -2

 لـــــــــــــــــاحل
 
 معدل العآد علِ حقىق املللًُ = -1

 

 صايف الربح بعد الطرآب والفىآد

 متىشط حقىق املللًُ

 

 = )أ( امليصأَ

225 

 

 =15% 

1511 

 

 

 = )ب(امليصأَ

311 

 

 =1887 %

 األفطل

 

1611 

 

 معدل العآد علٌ االشتجنار = -2

 صايف الربح قبل الفىآد والطرآب 

 األصىل( إمجالٌاألصىل املصتجنرَ )

 

 

 = )أ( امليصأَ

 311+ 111 

 

 =686% 

6111 

 

 

 = )ب(امليصأَ

411+51 

 

 =78 %

 األفطل

 

6000 

 . )ب( تحقق نسب ربحية أفضل لممستثمرين المنشأةيستخمص مما سبق أن 
 : أختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية: (2مجال )

ألحــدى  2018بمــص صــافي الــربح بعــد الفوائــد ) قبــل الضــرائب( خــالل عــام   -
جنيـــــة 10000000األصــــول   إجمــــاليجنيــــة وبمــــص 2600000 المنشــــآت
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ج، الخصــوم المتداولــة 50000جنيــة، الضــرائب 400000جمــالي الفوائــد ا  و 
 في ضوء ذلك:ج 500000، قرض طويل األجل  500000

 ......،ومعدل العائد عمى حقوق الممكية راالستثمايبمص معدل العائد عمى  ( 1 
 :....... عمى التوالي

 أخرٍ إجابُ د مرَ 485 & 183 جـ % 28 &% 31 ب %51 &%41 -أ

كمما زاد معدل العائد عمى االستثمار و معدل العائد عمى حقوق الممكية  ( 2
 :  المنشأةكمما كانت 

يف وضع رحبًُ  -أ

 أشىأ

يف وضع رحبًُ  ب

 أفطل

ال يىجد تأثري  جـ

علِ رحبًُ 

 امليصأَ

 أخرٍ إجابُ د

 
 لـــــــــــــــــــــــاحل

 

 

 

 معدل العآد علِ االشتجنار=

الفىآد والطرآب )صايف الربح + صايف الربح قبل 

 الفىآد(
 إمجالٌ األصىل متىشط 

 
 

  2611111+ 411111  
 

 

 =31% 
11111111 

 

 

 

 معدل العآد علِ حقىق املللًُ =
 

 معدل العآد علِ حقىق املللًُ =

 -صايف الربح بعد الفىآد والطرآب )صايف الربح 

 الطرآب(

 حقىق املللًُمتىشط 

 
2611111-51111  

 =28% 
9111111 

 



 التخلًل املالٌ باشتدداو اليصب واملؤشرات املالًُ :   الجالحالفصل 

132 

 

 حقىق املللًُ = 

 9111111( = 511111+511111)  1111111اخلصىو  – 11111111األصىل  إمجالٌ

 ( :3مثال )
العالقة بين معدل العائد عمى االستثمار ومعدل العائد عمى حقوق لتوضيح 

 الممكية وىيكل التمويل لممنشأة :
االستثمار ومعدل العائد عمى حقوق الممكية يتأثر معدل العائد عمى 

بالصورة التي يكون عمييا ىيكل التمويل لممنشأة، ويمكن توضيح ذلك عمى 
 ضوء المثال التالي:

فيما يمي بعض البيانات الخاصة ب حدى المنشآت ) القيم باأللف  -
 :  جنيو(

، التزامات لمغير 200، حقوق الممكية 800قيمة أصول المنشأة 
، صافي 36، الفوائد السنوية 60صافي الربح قبل الفوائد ، 600

 . 24الربح بعد الفوائد 
متوسط معدل العائد عمى االستثمار في الصناعة التي ينتمي  -

 %.10إلييا نشاط المنشأة ىو 
 %.12متوسط معدل العائد عمى حقوق الممكية في ىذا المجال  -
 %.60 األصول في ىذا المجال إلىمتوسط نسبة االلتزامات  -

 طبًقا لمبيانات السابقة يتضح التالي:

 = معدل العآد علٌ االشتجنار

 61 

 =785% 

 811 

 = معدل العآد علِ حقىق املللًُ

 24(61-36) 

 =12 % 

 211 
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يعنـي ىـذا أن المنشــأة تحقـق معــدل عائـد عمـى االســتثمار غيـر مقبــول ) 
%( ألنــو مــنخفض عــن المتوســط العــام لمصــناعة التــي تنتمــي إلييــا المنشــأة 7.5

%(، في حين أنيا تحقق معدل عائد عمى حقوق الممكيـة مقبـواًل ومناسـب ) 10)
يا عن طريـق أن المنشأة تمول جزًءا كبيًرا من استثمارت إلى%(، ويرجع ذلك 12

%( فـــــي حـــــين أن المتوســـــط 100×  800÷  600% ) 75الغيـــــر، أى نســـــبة 
 %.60العام ليذه النسبة 

يتضــح مــن ذلــك أن االعتمــاد عمــى التمويــل الخــارجي قــد يفيــد أصــحاب 
حقــوق الممكيــة حيـــث يعمــل عمـــى زيــادة معـــدل العائــد عمـــى حقــوقيم إال أن ذلـــك 

 يا :يكون صحيًحا في ظل توافر شروط معينة من أىم
 وجود رواج وبالتالي زيادة حجم المبيعات. -
 انخفاض معدل الفائدة نسبًيا. -
 تحقيق المنشأة لمعدل عائد عمى االستثمار يزيد عن معدل الفائدة. -
داريــــة( أفضــــل  - اســــتغالل الطاقــــة المتاحــــة ) صــــناعية وتســــويقية وا 

 استغالل ممكن.
تتعـرض  توافر السيولة لسداد الفوائد في مواعيد اسـتحقاقيا حتـى ال -

 المنشأة لمخاطر عدم السداد وبالتالي توقف النشاط.          
 .Liquidity Ratios  قصرية األجل ىصب الصيولة :3/1/2

فـي األجـل القصـير،  بالتزاماتيـايقصد بالسيولة قدرة المنشأة عمى الوفـاء 
وتقاس السيولة بمجموعة من المؤشـرات التـي ييـتم بيـا كـال مـن الـدائنين واإلدارة 

 إلــىلتحديــد مــدى قــدرة المنشــأة عمــى تحويــل أصــوليا المتداولــة أو الــبعض منيــا 
نقديـــة لســـداد االلتزامـــات المتداولـــة ومســـتمزمات التشـــغيل. إن عـــدم قـــدرة المنشـــأة 
عمى الوفاء بالتزاماتيا يضر كثيرا بالموقف المالي لممنشأة وقد يـدفعيا لالقتـراض 
ـــد المنشـــأة لكثيـــر مـــن أرباحيـــا وتعرضـــيا لخطـــر الفشـــل  بتكمفـــة مرتفعـــة ممـــا يفق

تزامـات قصـيرة األجـل قـد تكـون مؤشـًرا . كما أن القدرة عمـى الوفـاء بااللواإلفالس
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جيًدا لمحكم عمى قدرتيا عمى سداد التزاماتيا طويمة األجـل. ومـن أىـم المؤشـرات 
 التي تستخدم لقياس مستوى السيولة ما يمي:

 صايف رأس املال العامل: :3/1/2/1

يعرف صافى رأس المال العامل بالفرق بين األصول المتداولة 
 عمى النحو التالي: والخصوم المتداولة وذلك

 ( اخلصىو املتداولُ-صايف رأس املال العامل = األصىل املتداولُ )

، ينوالمدنية كل من المخزون السمعي، ىذا وتشمل األصول المتداول
وأوراق القبض، واالستثمارات قصيرة األجل، والمصروفات المقدمة، والنقدية. 

وأوراق الدفع، والقروض ن، يل الخصوم المتداولة كل من الدائنفي حين تشم
قصيرة األجل، والمصروفات المستحقة وغيرىا من االلتزامات التي تستحق 

 خالل السنة المالية الواحدة.
صافي رأس المال العامل عمى أنو مقياس مطمق  إلىينظر كما أنو 

كما  ، ويوفر ىامش األمان لممقرضين في األجل القصير،المنشأة في مسيولةل
افى رأس المال العامل قد يكون بالموجب، إن زادت يجب مالحظة أن ص

األصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وىو أمر مرغوب فيو، نظًرا لزيادة 
عمى سداد التزاماتيا بشرط أال تكون الزيادة بشكل مبالص فيو، حيث  المنشأةقدرة 

عممياتيا )إما  إدارةعمى أن المنشأة غير فعالة في  اً أن ذلك قد يكون مؤشر 
بسبب انخفاض المبيعات، أو أنيا ال تحصل ديونيا، تراكم المخزون(. وقد 

ىو أمر غير يكون بالسالب إذا قمت األصول المتداولة عن الخصوم المتداولة و 
أي لمخاطر العسر المالي ) المنشأةتعرض  حتمالازايد يمرغوب فيو، وبالتالي 

 (.امخاطر عدم القدرة عمى سداد التزاماتي
لتحقيق  اإلدارةرأس المال العامل من أىم أولويات  إدارةلذلك يعتبر 

التوازن بين األرباح والسيولة، نظًرا لوجود عالقة عكسية بين صافي رأس المال 
تكون بين خيارين دائًما وىو إما زيادة  المنشآتالعامل وصافي الربح، حيث أن 

ما  لممنشأةرأس المال العامل والتي تعتبر أمان  من مخاطر العسر المالي، وا 
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. ونظًرا ألن الربحية المنشأةتخفيض رأس المال العامل والذي يعني زيادة ربحية 
إما تختار منطقة األمان جدا  المنشأة إدارةتزيد كمما زادت المخاطرة، ف ن 

ما أن تكون في منطقة مخاطرة وأرباح كثيرة ، واإلدارة المثمى  بأرباح قميمة، وا 
 عمل عمى تحقيق التوزان بين الخيارين. ىي التي ت
 :   ىصبة الصيولة ) أو التداول( : 3/1/2/2

الخصوم المتداولة  عمىاألصول المتداولة تقاس نسبة السيولة بقسمة 
 وذلك عمى النحو التالي :

قدرة المنشأة في استخدام أصوليا المتداولة في تعبر ىذه النسبة عن 
سداد االلتزامات المتداولة في األجل القصير. وحتى يكون ليذه النسبة مغزى 

ناعة التي تنتمي إلييا المنشأة فيجب مقارنتيا بمتوسط نسبة التداول في الص
( ومعرفة مدى قرب أو بعد األولى عن  1: 2 النسبة المتعارف عمييا ىي)

، بمعنى أن كل جنيو واحد من االلتزامات المتداولة يجب أن يقابمو الثانية
نقدية في األجل القصير وذلك  إلىجنييان من األصول المتداولة القابمة لمتحول 

الوفاء بحقوقيم.  ب مكانيةلتحقق اطمئنان كافي لدى الدائنين في األجل القصير 
، ألنو قد بارتياحه النسبة االرتفاع غير العادي ليذ إلىإال أنو يجب أال ينظر 

 يعني ذلك إما نقدا معطال أو زيادة عن الحجم المناسب من األصول المتداولة.
كما أن نجاح استخدام ىذا المؤشر لتحديد مستوى السيولة يجب أن 
يتوقف عمى مدى موضوعية وحقيقية عناصر كل من البسط والمقام وكونيا 

متداولة يصعب تحويميا فعال في  أصولتعبر عن الواقع، ف ذا تضمن البسط 
نقدية ف نو يجب مراعاة ذلك ويتم  إلىاألجل القصير )خالل دورة التشغيل ( 

استبعاده. عمى سبيل المثال إذا تضمنت الودائع لدى البنوك وديعة كضمان 
أن تدرك قيمة تمك الوديعة ضمن البسط. كذلك قد  ينبغيالحد القروض، فال 

ألجل عمى أوراق مالية في منشآت خاسرة وبالتالي تشمل االستثمارات قصيرة ا

 
 ىصبُ التداول =

  األصىل املتداولُ

 =888888 : 888888 

 اخلصىو املتداولُ
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إذا قررت المنشأة التخمص منيا ترتب عمى ذلك خسائر كبيرة، وربما ال يمكن 
التخمص منيا في وقت قصير. ويرجع تقدير استبعاد ىذه البنود أو اإلبقاء 

 القائم بالتحميل المالي. إلىعمييا 
مقدار وحجم السيولة لذلك يمكن التحفظ بصورة أكبر في معرفة     

المتاحة خالل فترة  قصيرة نسبًيا والتي تكون عناصر أصوليا سريعة 
 نقدية لذلك تم االستعانة بنسبة السيولة )أو التداول( السريعة.   إلىالتحول 

 ىصبة الصيولة ) أو التداول( الصريعة  : :3/1/2/3

كما سبق القول قد تتضمن األصول المتداولة بعض البنود التي قد 
نقدية خالل دورة التشغيل العادية مثل المخزون، ولذا  إلىيصعب تحويميا 

يمكن االقتصار في البسط ) األصول المتداولة( عمى قيمة البنود األكثر 
 نقدية سائمة في زمن قصير، أي تحسب نسبة السيولة إلىقابمية لمتحويل 

 السريعة وفقا لمعالقة التالية :

وتقيس ىذه النسبة العالقة بين األصول المتداولة ككل بعد استبعاد 
والمصروفات المدفوعة المقدمة وأي بنود أخرى يصعب  السمعيالمخزون 
نقدية بشكل سريع. وقد جرى العرف عمى اعتبار أن النسبة  إلىتحويميا 

أن قيمة األصول المتداولة القابمة  أي( 1: 1) ىيالنموذجية لمسيولة السريعة 
نقدية سائمة في زمن قصير تتساوى مع قيمة الخصوم أو  إلىلمتحويل 

 االلتزامات لمغير التي يستحق سدادىا في ذات الفترة الزمنية.
 : ىصبة الصيولة اليكدية : 3/1/2/4

توضح ىذه النسبة مقدار النقدية المتاحة لدى المنشأة في وقت معين 
 التالية : لمقابمة التزاماتيا قصيرة األجل وىي تحسب وفًقا لمعالقة

 

 

 

 ىصبُ الصًىلُ الصريعُ

 

= 

املدسوٌ  –األصىل الصآلُ )األصىل املتداولُ 

 مصروفات مدفىعُ مقدًما( وأٍ
 اخلصىو املتداولُ
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وتغير ىذه النسبة بالزيادة قد يبدو أنو في صالح أصحاب االلتزامات 
العاجمة، غير أن ذلك يكون غير صحيح في جميع الحاالت، فقد يرجع ارتفاع 

المنشأة عمى  إدارةتراكم النقدية، وعدم قدرة  إلىنسبة السيولة النقدية أحياًنا 
دارة الموارد المتاحة بكفاءة.  استغالل وا 

 ( : 4مجال )
 منشأتينفيما يمي بعض بيانات المركز المالي التي أمكن توفيرها عن 

  -) القيمة باأللف جنيه(:9102تعمالن في نفس الصناعة عن عام  
 )ب(المنشأة )أ(المنشأة 

   األصىل املتداولُ

 61 111 ىقديُ

 81 211 أوراق مالًُ

 41 251 أوراق قبض

 211 311 مدييىٌ

 121 151 املدَ آخرخمسوٌ 

 511 1111 األصىل املتداولُ إمجالٌ

 311 511 إمجالٌ اخلصىو املتداولُ

 املطلوب: 
السابقتين من حيث القدرة عمى سداد الخصوم  المنشأتينالمفاضمة بين 

 قصيرة األجل وذلك من خالل حساب النسب التالية:
 نسبة السيولة ) أو التداول(.  (1
   نسبة السيولة السريعة.    ( 2
 نسبة السيولة النقدية (3

 

 

 

 

 اليقديُىصبُ الصًىلُ 
 

 

= 

بالبيم + اشتجنارات يف أوراق مالًُ واليقديُ باخلسييُ 

 قصريَ األجل
 اخلصىو املتداولُ
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 لـــــــــاحل
 

 ىصبُ الصًىلُ ) التداول(=

 إمجالٌ األصىل املتداولُ

 إمجالٌ اخلصىو املتداولُ

 

 

 

 = )أ( امليصأَ

 

1111 

 

 األفطل 1: 2= 

511 

 

 

 = )ب(امليصأَ

511 

 

 =186  :1 

311 

 

 

 

 

 ىصبُ الصًىلُ الصريعُ =

 

و8 )املدسوٌ +  -األصىل املتداولُ 

 املقدو(

 اخلصىو املتداولُ

: 0.7=  051 – 0111 )أ(= المنشأة
0 

 األفضل

511 

 )ب(=امليصأَ

511 – 121 

 =1827  :1 

311 

 = ىصبُ الصًىلُ اليقديُ

 اليقديُ + األوراق املالًُ

 اخلصىو املتداولُ

 = )أ( امليصأَ

111+211 

 =186  :1 

 األفطل

511 

 = )ب(امليصأَ

61  +81 

 =1847  :1 

311 
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)أ( تحقق أداء أفضل في توفير القدرة  المنشأةيستخمص مما سبق أن 
 لسداد االلتزامات قصير األجل. المالية

 أختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية::  (5مجال )
 2018إذا بمص رصيد األصول و االلتزامات المتداولة في نياية عام   -

عمى التوالي، كما تتضمن 300000و  450000 المنشآتإلحدى 
، في 300000نقدية بمبمص  إلىاألصول المتداولة أصول بطيئة التحول 

 ضوء ذلك: 
 000، 000 ة السريعة عمى التوالي( تكون نسبة السيولة و نسبة السيول1

 أخرٍ إجابُ د مرَ 485 & 183 جـ 185 & 185 ب 3 &285 -أ

 :  المنشأةفي ضوء النسب السابق حسابيا ف ن  (2

تسداد قدرتها  -أ

علِ شداد 

التساماتها 

 قصريَ األجل

تيدفض قدرتها  ب

علِ شداد 

التساماتها قصريَ 

 األجل

تسداد قدرتها علِ  جـ

 التساماتهاشداد 

 طىيلُ األجل

 أخرٍ إجابُ د

 

 ل ـــــــاحل

 ( ىصبُ التداول =1
 األصىل املتداولُ

 املتداولُ اخلصىو

  = ىصبُ التداول 
451111 

   =185  

311111 

 = ( ىصبُ الصًىلُ الصريع2ُ
 أصىل متداولُ بطًُٔ التخىل ليقديُ -األصىل املتداولُ 

 اخلصىو املتداولُ
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 = ُىصبُ الصًىلُ الصريع 
451111 -311111  

 =185 

311111 

 ىصب اليصر املالي يف األجل الطويل ) ٍيلل التنويل( : 3/1/3
 Long-term Solvency Ratios  

مدى قدرة المنشأة عمى  لقياسيستخدم الدائنون مجموعة من النسب 
الوفاء بالتزاماتيا طويمة األجل ) أي السيولة طويمة األجل(، والوقوف عمى مدى 

قدرة التدفقات النقدية من  اعتماد المنشأة عمى الديون كمصدر لألموال، ومدى
العمميات عمى تغطية سداد القروض والفوائد، لذلك يتم االستعانة بمؤشرات 
تقيس نسب االقتراض لتوضيح المدى الذي ذىبت إليو المنشأة في االعتماد 
عمى األموال المقترضة في تمويل احتياجاتيا. حيث أن االعتماد عمى الديون 

زيادة المخاطر التي تتعرض ليا  إلىيؤدي في تمويل االحتياجات بكثافة 
المنشأة لزيادة أعباء الديون وما قد يترتب عميو من عدم القدرة عمى الوفاء بتمك 

 األعباء في مواعيد استحقاقيا. ومن أىم ىذه النسب ما يمي :  
 ىصبة املديوىية  : :3/1/3/1

 :إجمالي وذلك عمى النحو التالي  يتم حساب نسبة المديونية عمى أساس

ىـــذه النســـبة مـــدى االعتمـــاد عمـــى الغيـــر فـــي تمويـــل األصـــول  وتوضـــح
المســــتثمرة، وكممــــا زادت ىــــذه النســــبة زادت درجــــة المخــــاطرة التــــي يتعــــرض ليــــا 

األعبــاء الثابتــة التــي تتحمميــا المنشــأة، وىــذا يســتمزم مــن  معيــا زادتو الــدائنون، 
ـــذي يحقـــق  إدارة ـــل ال ـــد ىيكـــل التموي ـــى تحقيـــق التـــوزان وتحدي المنشـــأة العمـــل عم

لممنشأة أكبر عائد عمى االستثمار بصفة عامة، وأكبر عائد عمى حقوق الممكيـة 
ق بصــفة خاصــة، حيــث أن زيــادة نســبة االلتزامــات لمغيــر كمصــدر لمتمويــل تحقــ

 

 ىصبُ املديىىًُ

 

= 

 ( املتداولُ( )األجل إمجالٌ االلتسامات )طىيلُ األجل + قصريَ

 األصىلإمجالٌ 
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زيادة في معدل العائد عمى حقوق الممكيـة فـي حالـة الـرواج االقتصـادي والعكـس 
في حالة حدوث انكماش اقتصادي، مـع مراعـاة أن زيـادة نسـبة االلتزامـات لمغيـر 
يعنـــي زيـــادة نســـبة تعـــرض رأس المــــال المممـــوك لممخـــاطرة، وخاصـــة فـــي حالــــة 

تحقيـــق الموازنـــة بـــين بالمنشـــأة  اإلدارةحـــدوث انكمـــاش، وىـــذا بـــدوره يســـتمزم مـــن 
 العائد والمخاطرة عند دراسة وتحديد ىيكل التمويل واالستثمار.

 حكوق املللية  : إىلىصبة املديوىية  :3/1/3/2

إجمالي حقوق الممكيـة وذلـك عمـى  إلىتحسب بنسبة إجمالي االلتزامات        
 النحو التالي :

 

 

أي مدى تعتمد المنشأة عمى الغير في التمويل  إلى وتوضح ىذه النسبة
ومدى المخاطرة التي يتعرض ليا كل من الدائنين وأصحاب المنشأة، حيث أن 
زيادة ىذه النسبة تعني تعرض كال الطرفين لممخاطرة، وتعني أيًضا صعوبة 
حصول المنشأة عمى تمويل جديد) خاصة القروض( من الغير. وبعبارة أخرى 

ة مؤشًرا لمستوى درجة الخطر المالي الناتج عن تزايد نسبة تمثل ىذه النسب
حقوق الممكية، ومن ثم ف ن ارتفاعيا يمثل مؤشًرا الرتفاع درجة  إلىالقروض 

 الخطر ويمثل انخفاضيا حد أمان متاح لمدائنين. 
 الديوٌ طويلة األجل  : إىلىصبة حكوق املللية  :3/1/3/3

إجمــالي الــديون طويمــة األجــل  إلــىتحســب بنســبة إجمــالي حقــوق الممكيــة       
 وذلك عمى النحو التالي :

 

 حقىق املللًُ إىل ىصبُ املديىىًُ

 

= 

 االلتساماتإمجالٌ 

 إمجالٌ حقىق املللًُ

 

الديىٌ طىيلُ  إىل حقىق املللًُىصبُ 

 األجل

 

= 

 إمجالٌ حقىق املللًُ
 

 مرَ 111=

 إمجالٌ الديىٌ طىيلُ األجل



 التخلًل املالٌ باشتدداو اليصب واملؤشرات املالًُ :   الجالحالفصل 

142 

 

أي مدى توجد تغطية لمديون طويمة األجل من  إلىوتوضح ىذه النسبة 
جانب المساىمين أو أصحاب المنشأة، وكمما زادت ىذه النسبة زادت درجة 

 االطمئنان لدى دائني االلتزامات طويمة األجل.
 :صول الجابتة للديوٌ طويلة األجلىصبة تغطية األ – 3/1/3/4

مجمـوع الـديون طويمـة األجـل  إلىتحسب بنسبة مجموع األصول الثابتة 
 وذلك عمى النحو التالي :

 

وتفيد ىذه النسبة أصحاب الديون طويمة األجل بصفة خاصة، حيث أن 
األصــول الثابتــة تعتبــر الممجــأ األخيــر لموفــاء بحقــوقيم، وكممــا زادت ىــذه النســبة 

 لدييم، والعكس صحيح. االطمئنانزادت درجة 
 ىصبة تغطية الفوائد  :  : 3/1/3/5

إجمالي الفوائد  إلىتحسب بنسبة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  
 :وذلك عمى النحو التالي

 

وتعبر ىذه النسبة عن قدرة المنشأة عمى سداد أعباء الفوائد، فتحدد عدد  
ىامش السالمة الذي يساعد  إلىمرات تغطية األرباح لتمك األعباء، مما يشير 

المنشأة عمى دفع الفوائد خالل فترة استحقاقيا. فكمما زادت النسبة دل ذلك عمى 
أن ىناك كفاءة في تغطية الفوائد بشكل ميسر والعكس صحيح. ويطمق عمى 

 . Time Interest Earnedىذه النسبة أيًضا بعدد مرات تحقق الفائدة 

 

األصىل الجابتُ للديىٌ  تػطًُىصبُ 

 طىيلُ األجل

 

= 

  دلنىع األصىل الجابتُ )بالصايف(

 مرَ 111=
 دلنىع الديىٌ طىيلُ األجل

 

 ىصبُ تػطًُ الفىآد

 

       = 

 صايف الربح قبل الفىآد والطرآب
 

 مرَ 111=

 إمجالٌ الفىآد
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 ( :6)مثال
 منشضأتينفيما يمي بعضض بيانضات القضواام الماليضة التضي أمكضن توفيرهضا عضن   -

 ) القيمة باأللف جنيه(:9102تعمالن في نفس الصناعة عن عام 
 

 )ب( امليصأَ )أ( امليصأَ البًاٌ

 إمجالٌ األصىل

 األصىل الجابتُ

6111 

2111 

8111 

1511 

 إمجالٌ اخلصىو

 اخلصىو طىيلُ األجل

2111 

751 

3111 

1111 

 5111 4111 حقىق املللًُ

 411 511 صايف الربح قبل الفىآد

 111 111 الفىآد  إمجالٌ

 املطلوب: 
السابقتين مـن حيـث القـدرة عمـى سـداد االلتزامـات  المنشأتينالمفاضمة بين  -

 طويمة األجل وذلك من خالل حساب النسب التالية :
 نسبة المديونية.  (1
 حقوق الممكية.      إلىنسبة المديونية ( 2
 الديون طويمة األجل  . إلىنسبة حقوق الممكية ( 3
 ( نسبة تغطية األصول الثابتة لمديون طويمة األجل .4
 ( نسبة تغطية الفوائد.  5

 لــــــاحل

 ىصبُ املديىىًُ =

 إمجالٌ اخلصىو ) االلتسامات(

 إمجالٌ األصىل

 = )أ( امليصأَ

 

2111 

 

 

 األفطل 3383%= 

6111 
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 = )ب(امليصأَ

 

3111 

 

 

 =3785% 

8111 

 حقىق املللًُ = إىلىصبُ املديىىًُ 

 إمجالٌ اخلصىو

 اخلصىو( –إمجالٌ حقىق املللًُ )األصىل 

 )أ(= امليصأَ

2111 

 األفطل%  51= 

4111 

 )ب(=امليصأَ

3111 

 =61 % 

5111 

الديىٌ  إىلىصبُ حقىق املللًُ 

 طىيلُ األجل =

 إمجالٌ حقىق املللًُ

 إمجالٌ الديىٌ طىيلُ األجل

 = )أ( امليصأَ

4111 

 األفطلمرَ   583=

751 

 = )ب(امليصأَ

5111 

 مرات  5= 

1111 

ىصبُ تػطًُ األصىل الجابتُ للديىٌ 

 طىيلُ األجل =

 إمجالٌ األصىل الجابتُ

 إمجالٌ الديىٌ طىيلُ األجل

 = )أ( امليصأَ

2111 

 األفطلمرَ   2867= 

751 
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 = )ب(امليصأَ

1511 

 مرَ  185= 

 

1111 

 معدل تػطًُ الفىآد =

 صايف الربح قبل الفىآد

 الفىآد إمجالٌ

 

 = )أ( امليصأَ

511 

 مرات " األفطل  5= 

111 

 = )ب(امليصأَ

411 

 مرات 4= 

111 

)أ( تحقق أداء أفضل في توفير القدرة  المنشأةيستخمص مما سبق أن 
 )ب(. المنشأةالمالية لسداد االلتزامات طويمة األجل من 

 :ىصب اليصاط )أو معدالت الدوراٌ(  -3/1/4
 Activity or Turnover Ratios: 

 إدارةلقياس وتحميل فعالية  معدالت الدوران النشاط و  نسب ستخدمت 
دارة رأس المال العامل. حيث تفيد نسب النشاط في الحكم عمى مدى  األصول وا 

إذا كانت ىذه األموال تساىم  في استثمار أموال المنشأة، وما اإلدارةكفاءة 
بشكل فعال في توليد المبيعات الكافية، أم أن ىناك زيادة أو نقص في ىذه 

في توليد المبيعات الالزمة،  المنشأةاالستثمارات، األمر الذي يؤثر عمى كفاءة 
وىو ما يفيد أيضا في الحكم عمى درجة مخاطر التشغيل. ومن أىم ىذه النسب 

 ما يمي: 
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  :معدل دوراٌ املخسوٌ   :3/1/4/1

 يحسب ىذا المعدل وفًقا لمعالقة التالية :

 

المخزون، حيث يوضح سرعة حركة  إدارةيقيس ىذا المعدل مدى كفاءة 
تحويل المخزون  سرعةالمخزون، وكمما ارتفع ىذا المعدل كان ذلك دليال عمى 

 مبيعات وبالتالي انخفاض مخاطر وجود سمع راكدة.  إلىالسمعي 
ضرورة دراسة معدل دوران المخزون بدقة، حيث  إلىكما تجدر اإلشارة  

أن زيادتو ليست مفضمة في جميع الحاالت، كما أن نقصو بدرجة كبيرة قد 
بالتالي حجب يخفي ورائو احتفاظ المنشأة بمخزون أكبر من الحد المناسب، و 

جزء من الموارد عن االستثمار، كما يترتب عمى تراكم وزيادة المخزون الكثير 
من التضحيات االقتصادية، ومع ذلك قد تكون عممية زيادة المخزون مستيدفة 

 ومخططة لمواجية طمب متوقع أو موسمي.
يوضح ضرورة تحقيق التوزان بما يجنب المنشأة أضرار ويجب ىذا  

ن من ناحية، ويضمن ليا تمبية احتياجات عمالئيا من ناحية تراكم المخزو 
أخرى، وتزداد أىمية ىذه الموازنة في ظل انتشار نظم اإلنتاج الحديثة وخاصة 

، ذلك Just in Timeنظام اإلنتاج في الوقت المناسب أو اإلنتاج الفوري 
أدنى حد ممكن دون اإلخالل  إلىالنظام الذي يعمل عمى تخفيض المخزون 

 ببرامج اإلنتاج والتسويق.
 

 

 معدل دوراٌ املدسوٌ

 

 

= 

 تللفُ املبًعات  ) تللفُ البطاعُ املباعُ(     
 

 = مرَ

 متىشط تللفُ املدسوٌ  ) أو تللفُ املدسوٌ(  

 

  متىشط تللفُ املدسوٌ حًح أٌ

 

 

= 

  الفرتَ آخرخمسوٌ أول الفرتَ + خمسوٌ 

 
2 
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يجب مالحظة أنو كمما ارتفع معدل دوران المخزون كمما دل ذلك عمى كما 
أي قمت فترة التخزين، مما يقمل  سرعة تحركو، أي كمما انخفضت فترة البيع

 بدوره من تكمفة التخزين، ويحسب متوسط فترة البيع ) أو التخزين( كما يمي :
 

التصرف  إمكانيةحيث يمثل انخفاض ىذه الفترة اتجاًىا جيًدا حول  
في المخزون بالبيع خالل فترة قصيرة وأن المخزون جيًدا وليس راكًدا والعكس 

أن ىناك عالقة عكسية بين معدل دوران كما يجب مالحظة صحيح. 
المخزون ومتوسط فترة البيع )أو التخزين( فكمما زاد معدل دوران المخزون 

 .قمت فترة البيع والعكس صحيح كمما
 :معدل دوراٌ املدييني ) العنالء(   :3/1/4/2

يعتبر معدل دوران المدينين ومعدل فترات التحصيل من أىم المعدالت 
التي يمكن االستفادة منيا لتحميل ودراسة مدى نجاح سياسات االئتمان 

المنشأة، ويقاس معدل دوران أرصدة  إدارةوالتحصيل التي تقررىا أو تطبقيا 
 المدينين وفًقا لمعالقة التالية :

 

 

 

 

 

 متىشط فرتَ البًع ) أو التدسيً(

 

 

= 

 يىو( 361الصيُ )  أياوعدد         

 معدل دوراٌ املدسوٌ        

 
 معدل دوراٌ املدييني

 

 

= 

 صايف املبًعات )اآلجلُ(

 القبض وأوراقأرصدَ املدييني  متىشط       

 

أرصدَ املدييني متىشط  حًح أٌ

 وأوراق القًض

 

 

= 

 

 الفرتَ آخر دًصرأول الفرتَ +  دًصر
 

2 
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كما سبق القول، ف نو من المناسب، وحتى يكون المعدل المستخرج لو 
والمقام، أي يتضمن المقام أرصدة المدينين معني ومغزى ضرورة تجانس البسط 

الناتجة عن تعامل تجاري في شكل مبيعات آجمة أي ال يتضمن أرصدة 
 المدينين نتيجة معامالت أخرى خالف المبيعات، أما البسط فيتضمن صافي

 .اآلجمة المبيعات إيرادات
ىذا وكمما ارتفع معدل دوران المدينين كمما دل ذلك عمى سرعة تحرك 

التحصيل. ومن المؤشرات التي  إدارةة المدينين، وأيًضا ارتفاع كفاءة أرصد
تدعم المغزى المالي لمعدل دوران المدينين مؤشر فترة التحصيل والذي يقاس 

 وفًقا لمعالقة التالية:

أرصدة المدينين كمما قصرت فترة  ىذا وكمما ارتفع معدل دوران
 التحصيل ) عالقة عكسية( والعكس صحيح.

لمحكم عمى مدى سالمة موقف المنشأة محل الدراسة والتحميل كما أنو و 
يمزم مقارنة معدل دوران أرصدة المدينين المستخرج وكذلك فترة التحصيل 

الصناعة التي تنتمي لممنشأة في الفترات السابقة، وأيًضا مقارنتيما بمتوسطات 
إلييا المنشأة وضرورة االسترشاد بيما عند إقرار سياسات االئتمان في الفترات 

 القادمة.
ضوء تحديد ومعرفة متوسط فترة البيع ومتوسط فترة التحصيل ىذا وفي 

نقدية وذلك بجمع  إلىيمكن حساب الفترة الالزمة لتحويل المخزون السمعي 
نقدية تحسب  إلىة الالزمة لتحويل المخزون السمعي الفترتين مًعا، أي أن الفتر 

 كما يمي : 
 ىقديُ = متىشط فرتَ البًع + متىشط فرتَ التخصًل إىلفرتَ حتىيل املدسوٌ 

 
 متىشط فرتَ التخصًل

 

 

= 

 يىو(361عدد أياو الصيُ ) 

 معدل دوراٌ املدييني
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وتفيد معرفة ىذه الفترة في تخطيط النقدية وكيفية تدبيرىا ومعرفة مدى  
قروض قصيرة األجل أو األموال الفائضة عن الحاجة في األجل  إلىالحاجة 

 القصير وكيفية استثمارىا.
  (Payables Turnover ) معدل دوراٌ الدائيني  3/1/4/3

ميل معدل دوران حمن اىم المؤشرات في التحميل المالي مؤشر تيعد 
ر ارصده الموردين يوضح كم مره تدو  المؤشروىذا  ،دائنين ) الموردين ( ال

ا كم. الموردين  إلجمالييمكن استخراج متوسط فترة السداد  و خالل العام ومن
التزاماتيا. حيث  سداد ىذا المؤشر يستفاد منو لبيان مدى كفاءة المنشاة في ان 
 .المعدل مرتفعا كمما كان أداء المنشاة اللتزاماتيا أفضلىذا كمما كان  انو 

 في األخذويجب أن يكون ىذا المعدل قريبًا من معدل دوران المدينين مع 
 المنشاة صالح  فيتريات ويكون الحسبان اختالف قيمة المبيعات إلى قيمة المش

 .زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين
 التالية : من خالل العالقات  الدائنينحساب معدل دوران  ويمكن 
  وارق أ واملىرديً  أرصدَمتىشط   ÷   اآلجلُمعدل دوراٌ املىرديً = املصرتيات

 = 8888 مرَ  الدفع

 الدفع =  وأوراقتىشط ارصده املىرديً م 

  آخرالدفع  أوراقاملرديً و  أرصدَ + الفرتَ  أول الدفع وأوراق املىرديً أرصدَ)     

 2÷ الفرتَ  (  

  معدل دوراٌ الدآيني  =  88888 ÷ يىو   361=   باألياوحصاب متىشط فرتَ الصداد

 يىو 

 :  7مجال 

 باجليًه ( األرقاو: )  امليصآتاذا علنت املعلىمات التالًُ عً احدّ 

 15111 املدَ  أولاملىرديً                                    241111    اآلجلُيات صرتامل 

 الفرتَ  آخرالدفع  أوراق        45111 الفرتَ  آخراملىرديً       6111  الفرتَ أولالدفع  أوراق

9111 

 حصاب معدل دوراٌ الدآيني ومتىشط فرتَ الصداد  املطلىب

 احلل

 ً2 ÷  (9111+45111(+)6111+15111الدفع = ) وأوراق متىشط ارصده املىردي 

 =37511 

  ٌَمر 684=  37511÷   241111=  الدآيني معدل دورا 
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 يىو 56825=  684/  361تىشط فرته الصداد = م 

معدل دوران الموردين خالل  نأمعني ذلك :  التعلًق علِ اليتآج
ويقاس ، وم تقريبا ي 56السداد  ةمتوسط فتر يصبح  وبالتالي مرات 6.4العام 

كفاءة لتحديد مدي  ةأو بمعدالت الصناع ةالمماثم المنشآتعمي  ةالمعدل والفتر 
 . األجل من ناحية قدرتيا عمى سداد التزاماتيا قصيرة المنشاة  دارةإ

 :معدل دوراٌ األصول املتداولة   :3/1/4/4 
يوضح ىذا المعدل مدى كفاءة المنشأة في استثمار مواردىا المالية 
المستثمرة في أصول متداولة، ومدى مساىمة ىذه األصول في تحقيق 
المبيعات، وبمقارنة معدل دوران األصول المتداولة بمعدل دوران األصول الثابتة 

قاس المنشأة في تشغيل كل منيما. وي إدارةيمكن قياس ومعرفة مدى كفاءة 
 معدل دوران األصول المتداولة وفًقا لمعالقة التالية : 

 
 اإلدارةوكمما ارتفع معدل دوران األصول المتداولة دل ذلك عمى كفاءة 

في استغالل الموارد بالشكل األمثل، مع ضرورة مالحظة أن المعدل المتطرف 
 .كان كبيرًا أم صغيرًا  يعتبر غير مقبول سواء 

 

 

 

 

 
 معدل دوراٌ األصىل املتداولُ

 

 

 

= 

 صايف املبًعات

 ُاألصىل املتداول إمجالٌ طشىتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصىل املتداولُ =  ٌلامجإ حًح أٌ متىشط

 

 

 

 

 

 رصًد األصىل املتداولُ أو الفرتَ +

 الفرتَ آخررصًد األصىل املتداولُ 

2 
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 :معدل دوراٌ رأس املال العامل   : 3/1/4/5

 الستثماراتيا لممنشأةيعرف رأس المال العامل عمى أنو المبالص المتاحة 
قصيرة األجل، أو الستخداميا في العمميات التشغيمية. ويقيس ىذا المعدل مدى 

 المنشأة في استغالل رأس المال العامل وفًقا لمعالقة التالية : إدارةكفاءة 

كما سبق القول يمثل صافي رأس المال العامل الزيادة في األصول 
المتداولة عمى الخصوم المتداولة، وىو يتأثر بمكونات كل عنصر منيما كما 
يتأثر بطول و قصر الدورة اإلنتاجية والبيعية. وتتمثل ىذه الدورة في المدة 

تمام اإلنت اج وبيعة وتحصيل قيمة المبيعات الكافية لتوفير مستمزمات اإلنتاج وا 
سمع أو خدمات( ويختمف طول ىذه الفترة باختالف طبيعة النشاط، ففي مجال )

شراء وبيع البضائع الجاىزة قد تبمص ىذه الفترة ثالثة أشير، في حين أنيا قد 
 تزيد عن ستة أشير في مجال النشاط الصناعي.

أن عقد مقارنة بين المبيعات واألموال المتاحة  إلىذا وتجدر اإلشارة ى
في غاية األىمية، بحيث  اً الجارية ) رأس المال العامل( أمر  لالستخدامات

 مبيعات عن ىذا المبمص ) رأس المال العامل(.  المنشأةيوضح كم مرة تحقق 
إن األموال المتاحة كرأس مال عامل تعتبر ىي المقياس الحقيقي 

 ىامبطريقة غير مباشرة، كما أن معدل دوران رأس المال العامل  المنشأةلربحية 
في تحقيق مبيعات متناسبة مع األموال المتاحة  المنشأةجًدا لقياس مدى كفاءة 

معدل دوران رأس وكمما ارتفع  الجارية ) رأس المال العامل(. لالستخدامات
في االستغالل األمثل لرأس المال  اإلدارةالمال العامل كمما دل ذلك عمى كفاءة 

 .لممنشأة العامل في تحقيق مبيعات 
 

 

 
 معدل دوراٌ رأس املال العامل

 

 

= 

 صايف املبًعات           

 صايف رأس املال العامل      
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 :( 8) مجال

 منشـــأتينفيمـــا يمـــي بعـــض بيانـــات القـــوائم الماليـــة التـــي أمكـــن توفيرىـــا عـــن  -
 ) القيمة باأللف جنيو( : 2019ام تعمالن في نفس الصناعة عن ع

 املطلوب:  
السابقتين من حيث نسب النشاط ) معدالت  المنشأتينالمفاضمة بين  -

 الدوران( وذلك من خالل حساب النسب التالية :
 معدل دوران المخزون.  .1
 متوسط فترة البيع ) التخزين(.      .2
 معدل دوران المدينين ) العمالء(  . .3
 فترة التحصيل .متوسط  .4
 نقدية. إلىالفترة التي يتحول خالليا المخزون  .5
 معدل دوران رأس المال العامل.  .6

  
 
 
 
 

 )ب( المنشأة )أ( المنشأة البيان

 0011 0111 صافي المبيعات
 %01 %01 نسبة المبيعات اآلجلة

 011 011 تكلفة المبيعات )البضاعة المباعة(
 0011 0111 األصول المتداولة
 0011 0501 الخصوم المتداولة

 011 011 تكلفة مخزون أول المدة
 011 011 المدة آخرتكلفة مخزون 

 011 511 أول المدةمدينون 
 011 0011 المدة آخرمدينون 
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 لــــــاحل

 معدل دوراٌ املدسوٌ = (1

 

 تللفُ املبًعات

 متىشط تللفُ املدسوٌ

 

 

 )أ(= امليصأَ

 

 

811 

 

 

 

 

 (األفطلمرَ ) 2= 

(311+511÷)2 

 

 )ب(=امليصأَ

 

911 

 

 مرَ 188= 

(211+811÷)2 

 ( متىشط فرتَ)البًع( التدسيً =2

 

361 

 معدل دوراٌ املدسوٌ

 

 )أ(= امليصأَ

 

361 

 

 

 (األفطليىو ) 181= 

2 

 )ب(=امليصأَ

 يىو  211=  361

188 

 (معدل دوراٌ املدييني =3

 

 صايف املبًعات اآلجلُ

 متىشط أرصدَ املدييني وأ8 القبض

 

 )أ(= المنشأة

 

 

1111×61% 

 

 

 

 (األفطلمرَ )  186= 

(711+1311÷)2 

 

 )ب(= المنشأة

 

 

1511×21% 

 

 

 

 مرَ  184= 

(811+611÷)2 

 

 

 



 التخلًل املالٌ باشتدداو اليصب واملؤشرات املالًُ :   الجالحالفصل 

154 

 

 

 = التخصًلمتىشط فرتَ  (4

 

 

 

361 

 

 معدل دوراٌ املدييني

 

 )أ(= امليصأَ
 

361 

 

 

 يىو )األفطل( 611= 

186 

 )ب(=امليصأَ
 

361 

 

 يىو  911= 

184 

نقدية = متوسط  فترة التحصيل +  إلى( الفترة التي يتحول  إليها المخزون 5
 متوسط فترة البيع

 يوم 780يوم = 180يوم +   600)أ(   =  لممنشأةبالنسبة 
 يوم 1100يوم =  200يوم  +  900)ب( = لممنشأةبالنسبة 

 معدل دوراٌ رأس املال العامل = (6

 صايف املبًعات

 العاملصايف رأس املال 

 )أ( = امليصأَ

1111 

 مرات )األفطل(  4= 

(2111- 1751) 

 

 )ب( = امليصأَ

 

1511 

 

 مرَ  285= 

 (2511 - 1911 )  

 إدارة)أ( ذات أداء أكثر كفاءة في  المنشأةيستخمص مما سبق أن 
دارة رأس المال العامل .  المخزون والتعامل مع المدينين وا 
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 . Capital Market Ratiosاملال ) الصوق(   سأرىصب شوق  : 3/1/5

ألنو يعبر عما يفكر ييتم المحمل المالي بسعر السوق ألسيم المنشأة 
ن بشأن استثماراتيم في المنشآت، حيث يوفر معمومات حول رأي يفيو المستثمر 

المستثمرين عن العائد المحتمل والمخاطر المرتبطة بامتالك أسيم المنشأة وما 
المال ما  رأس مون عميو من توزيعات. ومن أىم المؤشرات المتعمقة بسوقيحص
                              :يمي 

 ىصبة رحبية الصَه : :3/1/5/1

تستخدم ىذه النسبة في تحديد مقدار األرباح المتاحة لحممة األسيم 
العادية، كما أنيا توضح النمو المحتمل في حقوق الممكية والذي ينعكس بدوره 

 اإلدارةفي األسعار السوقية لألسيم لتحقيق األرباح الرأسمالية. ولذلك تحاول 
تعظيم ربحية السيم الواحد نظًرا النعكاساتو اإليجابية عمى تعظيم ثروة 

 المساىمين في األجل الطويل، ويحسب وفًقا لممعادلة التالية : 

 

يالحظ من المعادلة السابقة استبعاد أرباح األسيم الممتازة ألنيا تمثل 
يستحق من صافي الربح قبل حممة األسيم العادية. ىذا  المنشأةالتزاًما عمى 

ولمحكم عمى مدى النمو في أرباح السيم يمكن مقارنة أرباح السيم لمعام الحالي 
مع مثيمتيا في األعوام السابقة أو مع معدالت الصناعة أو المعدالت 

 .اإلدارةالمستيدفة من قبل 
 
 
 

 

 

 Earnings Perرحبًُ الصهه 
Share( EPS) 

 

 

=

        

ىصًب األشهه املنتازَ  -صايف أرباح اليصاط العادٍ

 يف األرباح

 العاديُ خالل الفرتَ األشههعدد 
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 مضاعف الرحبية : :3/1/5/2

 تقاس ىذه النسبة وفًقا لممعادلة التالية : 

مضمون ىذه النسبة ىي عدد المرات التي يسترد فييا المستثمر قيمة 
السيم من األرباح السنوية التي يحققيا السيم. وكمما كان مضاعف الربحية أقل 
كمما كان أفضل نظًرا لوجود عالقة عكسية بين مضاعف الربحية لمسيم وربحية 

قميل والعكس السيم، ف ذا كانت ربحية السيم كبيرة يكون مضاعف الربحية 
صحيح.  وبعبارة أخرى ف ن انخفاض قيمة مضاعف الربحية تعني زيادة 
الربحية وانخفاض سعر شراء األسيم مما يجعل السيم أكثر أماًنا لمشراء، لذلك 
يقال  " سيم ذو مضاعف ربحية قميل أفضل من سيم ذو مضاعف ربحية 

 كبير". 
 : ( 9) مجال

عن السنة  المنشآتالعادي ألحدى  إذا عممت أن صافي الربح عن النشاط -
ج ، وكان رأس مال األسيم 5600000يبمص  31/12/2019المنتيية في 
%( بقيمة 6سيم ممتاز )معدل أرباح األسيم الممتازة 200000يتكون من 

ج لمسيم. 20سيم عادى بقيمة أسمية  1000000ج لمسيم، و 50أسمية 
 ج.60ف ذا عممت أن القيمة السوقية لمسيم 

 حساب النسب المالية التالية:  : وباملطل
 ربحية السيم . (1
مضاعف الربحية وبيان مدلوليا ) إذا عممت أن نسبة مضاعف  (2

 مرة( 15في العام الماضي بمغت   ةأشنمملالربحية 
 

 مطاعف الرحبًُ =

 القًنُ الصىقًُ للصهه

 

 مرَ 111=

 رحبًُ الصهه
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 احلل

القيمة األسمية × رأس مال األسيم الممتازة = عدد األسيم الممتازة  -
 لمسيم

 ج10000000ج لمسيم = 50× سيم 200000=                      

معدل × نصيب األسيم الممتازة من األرباح = رأس مال األسيم الممتازة  -
 أرباح األسيم الممتازة

 ج%600000 = 6× 10000000 =                  

× جنيو (  5÷ جنيو  20) % 25معنى ذلك أن ربحية السيم تعادل 
من القيمة األسمية لمسيم. إال أن القيمة األسمية ال تعبر عن حقيقة (  100

السيم، وال يمكن القول أن ربحية السيم مقبولة والعبرة في ذلك نسبة ىذه 
 القيمة السوقية لمسيم. إلىالربحية 

في العام الحالي أفضل من أدائيا في  المنشأةىذا ويتضح أن أداء 
العام السابق من حيث زيادة ربحية األسيم ويظير ذلك من خالل انخفاض 

 15مرة( مقارنة مع العام السابق )  12مضاعف الربحية في العام الحالي )

 

 (ىصبُ رحبًُ الصهه  =1

 

5611111  -  611111 

 

 ج/ شهه5= 

 شهه 1111111

  مة السوقية()القي 61 (مضاعف الربحية =9

 ج ) ربحية السهم(5 مرة 09= 
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، مرة(  نظًرا لوجود عالقة عكسية بين مضاعف الربحية لمسيم وربحية السيم
 ونسبة ربحية السيم . 

 توزيعات الصَه العادي : :3/1/5/3

يستخدم ىذا المؤشر لحساب حصة السيم الواحد من األرباح النقدية 
الموزعة عمى المساىمين، ويوصف ىذا المقياس كونو أحد مؤشرات تقييم معدل 

 ويحسب وفًقا لممعادلة التالية : العائد المتحقق لحممة األسيم العادية.

 : ( 10) مجال

بعد الفوائد والضرائب يبمص  المنشآتإذا عممت أن صافي الربح ألحدى  -
سيم، وأنو تم توزيع  2500ج،  وعدد األسيم العادية بمغت 1000000

  ج ألصحاب األسيم العادية.600000مبالص نقدية تقدر بـ  

ونسبة التوزيعات  حساب قيمة التوزيعات النقدية لكل سيم عادي املطلوب: 
 .لمسيم العادي  

 لــــــاحل

 = تصًب الصهه العادٍ مً التىزيعات اليقديُ 

  مبلؼ التىزيعات ألصخاب األشهه العاديُ

 عدد األشهه العاديُ

 = ىصبُ تىزيعات الصهه العادٍ 

 ىصًب الصهه العادٍ مً التىزيعات  

 

 ×111 

 ىصًب الصهه العادٍ مً األرباح

 ج/ شهه 411=  1111111 ألرباح =ىصًب الصهه العادٍ مً ا

 شهه2511

 

 = مً التىزيعات اليقديُ الصهه العادٍ ىصًب

 

611111 

 

 ج/ شهه 241= 

 شهه2511
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 ىصبة الكينة الصوقية / الكينة الدفرتية للصَه : :3/12/5/4

إن ارتفاع القيمة الدفترية لمسيم من الطبيعي أن يعقبو ارتفاع في قيمتو 
السوقية. والقيمة الدفترية ليست ىي القيمة األسمية. فالقيمة األسمية لمسيم ىي 
قيمة السيم عند اإلصدار األول، أما القيمة الدفترية لمسيم فيي نصيب السيم 

     من صافي
   تاماز تلالا – لو صألا

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) لو صألا
  ةر دصملا ميسألا ددع

يب السيم من إجمالي حقوق المساىمين. وتحسب نص آخرأو بمعنى  
 وفًقا لمعالقة التالية :

 الدفترية وفًقا لممعادلة التالية :  إلىوبالتالي تحسب نسبة القيمة السوقية 

 

ويعني أن نظرة  اً جيد اً مؤشر تعد حيث أن الحصول عمى نسبة عالية 
المستثمرين وتقييميم ألداء المنشأة جيًدا مما انعكس عمى ارتفاع السعر السوقي 
لمسيم، أما المؤشر المتدني فيعني أداء غير جيد من قبل المنشأة من وجية 

 

 ىصبُ تىزيعات الصهه العادٍ =

 

241 

 

×  =61%  

411 

 ) إجمالي حقوق المساهمين( المنشأةصافي أصول  القيمة الدفترية لمسهم =
 عدد األسهم العادية

  القيمة السوقية لمسهم لمسهم =القيمة السوقية/ الدفترية 

 القيمة الدفترية لمسهم = مرة
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حد عدم  إلىنظر المستثمرين مما انعكس عمى السعر السوقي لمسيم فانخفض 
 الدفترية لمسيم.القيمة  إلىوصولو 
 

 

 :(11) مجال

جمالي، ج2000000 المنشأةإذا عممت أن إجمالي أصول  - االلتزامات  وا 
سيم، ف ذا عممت أن  60000ج،  وعدد األسيم العادية بمغت 800000

   ج.60بمغت  المنشأةالقيمة السوقية لسيم 
 املطلوب: 

قيمتو الدفترية وبيان مدلوليا ) عمًما  إلىحساب نسبة القيمة السوقية لمسيم   -
 2في العام السابق بمغت  لممنشأةالدفترية  إلىبأن نسبة القيمة السوقية 

 مرة( .

 لــــــاحل

يالحظ مما سبق ارتفاع نسبة القيمة السوقية/ القيمة الدفترية لمسيم في 
مرة( وىذا يعطي مؤشر جيد  2مرات( عن العام السابق )  3العام الحالي ) 

 في المستقبل. لممنشأةبشأن تزايد فرص النمو 
 

 القًنُ الدفرتيُ للصهه =

 ج21=  (2111111-811111)  1211111

 شهه61111

 القًنُ الصىقًُ/ الدفرتيُ للصهه =

 مرات 3=  ج61

 ج21
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 حمددات االشتفادة مً اليصب واملؤشرات املالية : : 3/2

التي تعتبر النسب والمؤشرات المالية أداة من أدوات التحميل المالي 
تيتم بدراسة العالقة بين عناصر القوائم المالية بيدف تحديد بعض المؤشرات 
التي تساعد مستخدمي ىذه القوائم في ترشيد قراراتيم المرتبطة بالمنشأة محل 

يدين منيا عمى اليدف من الدراسة والتحميل. وتتوقف منفعة نتائج التحميل لممستف
التحميل، وتوقيت إجراء التحميل، ومدى درجة الفيم والتفسير لمحتويات القوائم 
المالية والنتائج المستخرجة من التحميل. أي يمكن القول بعبارة أخرى أن ىناك 
مجموعة من المحددات والعوامل التي تؤثر عمى درجة االستفادة من نتائج 

 ا يمي: التحميل المالي منيا م
 .اإلدارةعوامل تتعمق بالمنشأة من حيث الحجم وطبيعة النشاط ونظام  (1
عوامل تتعمق بالصناعة التي تنتمي إلييا المنشأة من حيث مستويات  (2

األداء والييكل التمويمي ونسب الربحية .... والنسب الشائعة 
 والمتعارف عمييا في مجال ىذه الصناعة.

لمحاسبية التي تتبعيا المنشأة محل عوامل تتعمق بالسياسات والطرق ا (3
يم المخزون وأسس يفيما يتعمق بحساب اإلىالك أو تق الدراسة سواء

معالجة النفقات اإليرادية والنفقات الرأسمالية وكل ذلك يؤثر عمى نتائج 
أعمال المنشأة ومركزىا المالي وبالتالي يؤثر عمى النسب المالية 

 المستخرجة من القوائم المالية.
ل تتعمق بالقائم بالتحميل المالي، من حيث مدى فيمو لمقوائم عوام (4

المالية ومحتوياتيا، ومدى مقدرتو عمى الحصول عمى المعمومات غير 
المحاسبية من مصادرىا المختمفة، ومدى مقدرتو عمى استخراج النسب 

الفعال ال  الماليفالتحميل والمعدالت المالئمة لمقرار المراد اتخاذه. 
نمامالية عمى حدة،  ةوتفسير كل نسب يعنى مجرد تفيم يعنى  وا 

أو التبادلية والمتداخمة بين ىذه النسب  لمعالقةالتفسير والتفيم العميق 
المالية، وال شك أن ىذا التفسير والتفيم العميق أنما يتوقف  المؤشرات

الية، عمى مدى خبرة وكفاءة المحمل في تحميل وتفسير القوائم الم
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فضال عن تفيمو لطبيعة وخصائص النشاط الذي أعدت عنو القوائم 
 المالية أصال.

عوامل تتعمق بطبيعة النسب المالية ومكوناتيا من حيث كيفية حسابيا  (5
ومدى مالئمتيا لمقرار موضوع الدراسة ومدى منطقية العالقة بين كل 

 من البسط والمقام لكل نسبة.

  



 التخلًل املالٌ باشتدداو اليصب واملؤشرات املالًُ :   الجالحالفصل 

163 

 

 : الجالح خالصة الفصل : 3/3

النسب والمؤشرات المالية المستخدمة في مجال  تناول ىذا الفصل أىم
والتي ، باعتبارىا أحد األساليب األساسية لمتحميل المالي األعمال واالقتصاد

 ،الربحيةسوق المال، و في مجاالت  المنشآتالستفادة منيا في تقييم أداء يمكن ا
. وقد تم تبويب النسب األصول والخصوم إدارةوالكفاءة في  ،والسيولة

نسب الربحية، ونسب السيولة  إلىوالمؤشرات المالية حسب الغرض من حسابيا 
معدالت في األجل الطويل، ونسب النشاط ) قصيرة األجل، ونسب اليسر المالي

 المال ) السوق(. رأس الدوران(، ونسب سوق

ى تقييم قدرة المنشأة عم إلىفيما يتعمق بنسب الربحية والتي تيدف 
تحقيق األرباح في المستقبل من أنشطتيا التشغيمية مقارنة بما تتحممو من 
مصروفات وتكاليف، فقد تضمنت كُل من النسب التالية: معدل العائد عمى 
االستثمار، ومعدل العائد عمى حقوق الممكية. وفيما يتعمق بنسب السيولة 

اء بالتزاماتيا قصيرة تقييم قدرة المنشأة عمى الوف إلىقصيرة األجل والتي تيدف 
األجل، فقد تضمنت كُل من النسب التالية: صافي رأس المال العامل، ونسبة 
السيولة، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة السيولة النقدية. أما نسب اليسر المالي 
في األجل الطويل والتي تقيس قدرة المنشأة عمى الوفاء بالتزاماتيا طويمة األجل 

، فقد تضمنت كُل من لألموالشأة عمى الديون كمصدر ومدى اعتماد المن
حقوق الممكية، ونسبة  إلىالنسب التالية: نسبة المديونية، ونسبة المديونية 

الديون طويمة األجل، ونسبة تغطية األصول الثابتة لمديون  إلىحقوق الممكية 
 طويمة األجل، ونسبة تغطية الفوائد. 

الحكم  إلىفيما يتعمق بنسب النشاط )معدالت الدوران( والتي تيدف أما 
في استثمار أموال المنشأة، فقد تضمنت كُل من النسب  اإلدارةعمى كفاءة 

 ومعدل دوران الدائنين التالية: معدل دوران المخزون، معدل دوران المدينين،
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أما فيما يتعمق  معدل دوران األصول المتداولة، معدل دوران رأس المال العامل.
المال)السوق( والتي تيم المستثمرين فيما يتعمق بالعائد  سأر  بنسب سوق

فقد تضمنت كُل من  المحتمل والمخاطر المرتبطة بامتالك أسيم المنشأة،
النسب التالية: نسبة ربحية السيم، مضاعف الربحية، التوزيعات عن السيم 

 ة لمسيم. القيمة الدفتري إلىالعادي، نسبة القيمة السوقية 

المحددات والعوامل ىناك مجموعة من أن  إلىأخيًرا، فقد تمت اإلشارة 
 ، ومنيا مايتعمقدرجة االستفادة من نتائج التحميل المالي التي تؤثر عمى

من حيث الحجم أو طبيعة النشاط، ومنيا مايتعمق  محل التحميل ةبالمنشأ
مايتعمق بالقائم بالتحميل المالي من ، ومنيا  ةبالصناعة التي تنتمي إلييا المنشأ

 حيث مدى فيمو لمقوائم المالية موضوع التحميل.
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 :حاالت عنلية  :3/4

 : (1) ةلاح

 الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية: اإلجابةاختر 
المبيعات  ج، وتكمفة100000يعات إذا عممت أن صافي )قيمة( المب (1)

ج ف ن 20000، وقيمة المخزون 80000ت. البضاعة المباعة( )
 معدل دوران المخزون ىو :

 أخرٍ إجابُ د مرة 3 جـ مرة 2 ب مرة 5 -أ

 
 

 قيمة المبيعات معدل دوران المخزون=
 قيمة المخزون

  مرة 5=  100000 معدل دوران المخزون 
20000 

 

ــــة المبيعــــات ) ت. 100000إذا عممــــت أن صــــافي المبيعــــات  (2) ج، وتكمف
ج )متوســــــط 40000، وتكمفــــــة المخــــــزون 80000البضــــــاعة المباعــــــة( 

 تكمفة المخزون( ف ن معدل دوران المخزون ىو :

 أخرٍ إجابُ د مرة 3 جـ مرة 2 ب مرة 5 -أ

 

 ت. البضاعة المباعة )ت. المبيعات( معدل دوران المخزون=
 ت. المخزون
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  مرة 2=  80000 معدل دوران المخزون 
40000 

 
يوم، تكمفة مخزون أول المدة و  72إذا عممت أن متوسط فترة البيع  (3

ي، ف ن تكمفة البضاعة جنية عمى التوال30000و20000المدة  آخر
 :المباعة ىي

 أخرٍ إجابُ د 125000 جـ ج130000 ب ج120000 -أ

 360 متوسط فترة البيع =
 معدل دوران المخزون

 

 360 يوم =72
  =مرات5معدل دوران المخزون 

 ؟

 
 متوسط تكمفة المخزون     

 

 
(20000+30000 ÷ )2 

 
 

 

 -حساب تكمفة البضاعة المباعة من المعادلة التالية: -1

 ت. البضاعة المباعة معدل دوران المخزون =

 س مرات = 5

  = (5× 25000جنية )125000ت. البضاعة المباعة 
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 2016( إذا بمــــص صــــافي الــــربح بعــــد الفوائــــد ) قبــــل الضــــرائب( خــــالل عــــام 4
ـــــــــــــــص 2600000 المنشـــــــــــــــآتألحـــــــــــــــدى  ـــــــــــــــة وبم األصـــــــــــــــول   إجمـــــــــــــــاليجني

ج، 50000جنيــــة، الضــــرائب 400000جنيــــة وكانــــت الفوائــــد 10000000
فـي ج  500000، وىناك قرض طويـل األجـل 500000الخصوم المتداولة 

 : ضوء ذلك ف ن
 الفوائد .......يبمص معدل تغطية  (1

 أخرٍ إجابُ د مرَ 485 جـ مرَ 785 ب مرَ 5 -أ

 كمما زاد معدل تغطية الفوائد كمما كان ذلك:  (2

 -أ

أفطل 

 للنيصأَ

 أخرٍ إجابُ د ال يىجد تأثري   ـج للنيصأَأشىأ  ب

 لـــــاحل

 صايف الربح قبل الفىآد )صايف الربح + الفىآد( = معدل تػطًُ الفىآد

 الفىآدإمجالٌ 

   2611111 + 411111 
 مرَ 785= 

411111 
%، 20ونسبة المبيعات النقدية  1000000إذا عممت أن صافي المبيعات  (5

ج، ف ن معدل 10000ج، وآخر المدة 30000ورصيد المدينين أول المدة 
 دوران المدينين ومتوسط فترة التحصيل ىي .......، ....... عمى التوالي

 أخرٍ إجابُ د مرَ 485 & 183  ـج أياو 9 &مرَ  41 ب %51 &%41 -أ

 كمما زادت  متوسط فترة التحصيل كمما كان ذلك :  (2
 أخرٍ إجابُ د ال يىجد تأثري   ـج للنيصأَأفطل  ب للنيصأَأشىأ  -أ
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 لــــــاحل

  صايف املبًعات اآلجلُ معدل دوراٌ املدييني  
 متىشط املدييني

  81× 1111111 معدل دوراٌ املدييني% 
 مرَ 41= 

(31111 +11111 ÷)2 

  يىو 361 متىشط فرتَ التخصًل 

 أياو 9= 
 41معدل دوراٌ املدييني  

 

)ص(  ولممنشأة،  1000) س(  لممنشأةإذا عممت أن األصول المتداولة  (6
% من األصول  50يبمص  المنشأتين، ونسبة المخزون في كل من 2000

)ىناك قرض  3000)س(  لممنشأةالخصوم  أجماليالمتداولة، كما يبمص 
 5000)ص(  لممنشأةالخصوم  إجماليج( ، و 2500طويل األجل يبمص 
يعتبر أفضل من حيث  المنشأتينج،  فأي من  2000والخصوم المتداولة  

 قصيرة األجل  :نقدية لسداد التزاماتيا  إلىقدرة األصول  سريعة التحول 

 -أ

امليصأَ ص 

 1أفطل

 ب

امليصأَ س 

 أفطل

  ـج

ال يىجد فرق 

 امليصأتنيبني 

 أخرٍ إجابُ د

 لــــــــاحل

  ُخمسوٌ + و8 املقدو( –األصىل املتداولُ  ىصبُ الصًىلُ الصريع (  
 اخلصىو املتداولُ

  = )(51× 1111)          511 - 1111 ىصبُ الصًىلُ الصريعُ )س% 
  =1 

     511                (3111 - 2511 ) 
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  = )(51× 2111)  1111 - 2111 ىصبُ الصًىلُ الصريعُ )ص% 
  =185 

2111 

 

)الخصـــوم المتداولــــة  1000)س(  لممنشـــأةالخصـــوم  أجمـــالي( إذا عممـــت أن 7
 ف ن : 9000( ، و حقوق الممكية  400تبمص 

 ( نسبة المديونية هي   .........0 
 أخرٍ إجابُ د مرة 5.0  ـج %01 ب %01 -أ

 : المنشأةكمما زادت  نسبة المديونية كمما كانت ( 9
 ب يف وضع مطنًٔ -أ

يف وضع غري 

 مطنًٔ

 أخرٍ إجابُ د ال يىجد تأثري  ـج

 لــــــاحل
   0111الخصوم  –األصول س  إجمالي= 2111  حقوق الممكية

=  0111+ الخصضضضضضوم   2111= حقضضضضضوق الممكيضضضضضة   األصضضضضضول أجمضضضضضالي
01111 

   = تااللتساما إمجالي ىصبة املديوىية  
 األصول أمجالي

  = 1000 ىصبة املديوىية 
  =10% 

10000 

 ( :2حالة )
)س ، ص( المنشأتينفيما يمي بعض المعمومات المستخرجة من سجالت  -

وذلك عمى النحو   2018المتان تعمالن في نفس الصناعة خالل عام 
 التالي:
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  َأامليص بًاٌ

 )أ(

 امليصأَ

 )ب(

 امليصأَ 

 )أ(

 امليصأَ

 (ب)

 811 4111 فىآد مدفىعُ 211111 111111 أصىل متداولُ

 12111 6111 ضرآب الدخل 311111 211111 أصىل ثابتُ)بالصايف(

صايف الربح  151111 51111 خصىو متداولُ

 القابل للتىزيع

21111 25111 

    111111 51111 %8قروض 

 21111 16111 تللفُ املدسوٌ 251111 211111 حقىق املللًُ

ت8 املبًعات )ت8 

 البطاعُ املباعُ(

 صايف املبًعات 9111 8111

% ىصبُ 41) 

 اآلجل(

11111 12111 

    8111 11111 املدييًني

تستثمر أمواليا بصورة أفضل  المنشأتين( في ضوء البيانات السابقة أيآ من  0
 باستخدام النسب والمؤشرات المالية:

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د

تحقق عائد أفضل عمى حقوق  المنشأتين( في ضوء البيانات السابقة أيآ من 2
 الممكية باستخدام النسب والمؤشرات المالية:

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د

أفضل من حيث القدرة عمى  المنشأتين( في ضوء البيانات السابقة أيآ من  3
 سداد االلتزامات طويمة األجل باستخدام النسب والمؤشرات المالية:

 -أ

(  أامليصأَ ) 

 األفطل

 ب

(  بامليصأَ )

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د
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 المنشأتين% فأي 7 المنشأتينإذا كان معدل العائد عمى االستثمار في  (4
 الحالة: ىذهتحقق معدل عائد أفضل عمى حقوق الممكية في 

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د

% من مجموع األصول المتداولة في كال 40إذا كانت تكمفة المخزون تمثل ( 5
 :أكثر مقدرة عمى سداد التزاماتيا قصيرة األجل المنشأتينفأي  المنشأتين

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د

 إدارةأفضل  من حيث كفاءة  المنشأتين( في ضوء البيانات السابقة أيآ من 6
 :البيع والتخزين

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د

 إدارةأفضل  من حيث كفاءة  المنشأتينفي ضوء البيانات السابقة أيآ من  (7
 :االئتمان والتحصيل 

 -أ

امليصأَ ) س ( 

 األفطل

 ب

امليصأَ )ص ( 

 األفطل

  ـج

تصاوٍ 

 امليصأتني

 أخرٍ إجابُ د
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 احلل
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 صايف الربح قبل الطرآب والفىآد = صايف الربح القابل للتىزيع + الطرآب+ الفىآد

 ج311118=4111+6111+21111امليصأَ)أ(  = 

 ج45111=8111+12111+25111امليصأَ)ب( = 

 

 = معدل العآد علِ االشتجنار

  الربح قبل الفىآد والطرآبصايف 

إمجالٌ األصىل املصتجنرَ )ثابتُ + 

 متداولُ(

 

 

 = امليصأَ )س(

31111 
 

 % األفطل 11=

 

311111  

 

 = امليصأَ)ص(

45111 
 

= 9 % 

 

511111  

 

 = معدل العآد علِ حقىق املللًُ

  صايف الربح بعد الفىآد والطرآب

  متىشط حقىق املللًُ

 

 = امليصأَ )س(

21111 
 

= 11  % 

 

211111  

 

 = امليصأَ)ص(

25111 
 

= 11 % 

 

251111  

 )تصاوٍ امليصأتني (  

3 
 يته تطبًق اليصب اخلاصُ بقدرَ امليصأَ علٌ شداد االلتسامات طىيلُ األجل وذلم كنا يلٌ:8 -

 

 =ىصبُ املديىىًُ 

  إمجالٌ اخلصىو 

  إمجالٌ األصىل 

 

 = امليصأَ )س(

111111 
 

 األفطل %  3383 =

 

311111  

 

 = امليصأَ)ص(

251111 
 

= 51 % 

 

511111  
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 =ىصبُ االلتسامات إىل حقىق املللًُ  

  إمجالٌ اخلصىو 

  إمجالٌ األصىل 

 

 = امليصأَ )س(

111111 
 

 األفطل %  51 =

 

211111  

 

 = امليصأَ)ص(

251111 
 

= 111 % 

 

251111  

 

 =عدد مرات ) معدل ( تػطًُ الفىآد   

  صايف الربح قبل الفىآد 

  دلنىع الفىآد

 

 = امليصأَ )س(

31111 
 

 األفطل مرَ 785 =

 

41111  

 

 = امليصأَ)ص(

45111 
 

  مرَ  5863 =

 

8111  

4 

 -التالًُ:أٍ مً امليصأتني حتقق عآد أكرب علِ حقىق املللًُ يته إتباع اخلطىات 

 -حصاب صايف الربح قبل خصه الفىآد و الطرآب مً خالل املعادلُ التالًُ: -1

معـــدل العآـــد علـــِ  × صـــايف الـــربح قبـــل الفىآـــد والطـــرآب = إمجـــالٌ األصـــىل املصـــتجنرَ    

 االشتجنار

 ج21111%=7×ج311111امليصأَ)س( =  

 ج35111%= 7×ج511111امليصأَ)ص(= 

 -الفىآد و الطرآب مً خالل املعادلُ التالًُ:حصاب الربح بعد خصه  -2

 -الفىآـد  -صايف الـربح بعـد خصـه الفىآـد والطـرآب= الـربح قبـل خصـه الفىآـد والطـرآب          

 الطرآب

 ج111118=6111-4111-21111امليصأَ)س( =  

 ج151118=12111-8111-35111امليصأَ)ص(= 

 حصاب معدل العآد علِ حقىق امللل8ًُ -3

 حقىق املللًُ÷ علِ حقىق املللًُ= صايف الربح بعد الفىآد والطرآب معدل العآد 

 %585=211111÷11111امليصأَ)س( =  

 (% )األفطل6=251111÷15111امليصأَ)ص(=            

 :أٍ مً امليصأتني أفطل يف شداد االلتسامات قصريَ األجل  5

 

 =ىصبُ التداول   

  إمجالٌ األصىل املتداولُ

  اخلصىو املتداولُ إمجالٌ 
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 = امليصأَ )س(

111111 

 

 أفطل مرَ  2 =

 

51111  

 

 = امليصأَ)ص(

211111 

 

 مرَ  1833 =

 

151111  

 

 =  ىصبُ الصًىلُ الصريعُ

  املدسوٌ  –األصىل املتداولُ 

  اخلصىو املتداولُ 

 

 = امليصأَ )س(

111111- (11111  ×41% 

 

 مرَ  أفطل 182 =

51111 

 

 = امليصأَ)ص(

 211111- (211111  ×41)% 

 

 مرَ  1833 =

151111 

 للخله علٌ كفاَْ إدارَ البًع والتدسيً يته تطبًق اليصب التالًُ:  6

 ت8 املدسوٌ÷ ( معدل دوراٌ املدسوٌ = ت8 البطاعُ املباعُ 1

 مرَ  ) األفطل(        185=  16111÷ 8111=   امليصأَ )س(

 مرَ  1845=  21111÷ 9111=   امليصأَ )ص(

 معدل دوراٌ املدسوٌ÷ يىو  361متىشط فرتَ البًع والتدسيً = (2
 

 يىو ) األفطل(     721=  185÷ 361=   امليصأَ )س(

 يىو 811=  1845÷ يىو  361=   امليصأَ )ص(

 للخله علٌ كفاَْ إدارَ االٓتناٌ والتخصًل  يته تطبًق اليصب التالًُ: 7

 متىشط  أرصدَ املدييني وأ8 القبض÷ = صايف املبًعات اآلجلُ  املدييني( معدل دوراٌ 1

 مرَ   184=  11111%( ÷ 41×11111)  4111=   امليصأَ )س(

         ) األفطل(مرَ   186=  8111÷ 4811=   امليصأَ )ص( 

 معدل دوراٌ املدييني÷ يىو  361(متىشط فرتَ التخصًل = 2
 يىو  911=  184÷ 361 =  امليصأَ )س(

 (        األفطل يىو ) 611=  186÷ يىو  361=   امليصأَ )ص(
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 الرابعالفصل 
 اشتدداو قائنة التدفكات اليكدية 

  األداءيف تكييه 
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 الرابعالفصل 
 األداءيف تكييه  اشتدداو قائنة التدفكات اليكدية

 التعلينية األٍدافأواًل : 
 : يكون الطالب قادرًا عمى أنىذا الفصل يجب االنتياء من بعد 

 النقدية. .التعرف عمى مفيوم وأىمية قائمة التدفقات1
 من قائمة التدفقات النقدية وفوائدىا. األساسي.التعرف عمى الغرض 2
 لقائمة التدفقات النقدية. األساسية.تحديد التبويبات 3
 حكميا. في.التعرف عمى مفيوم النقدية وما 4
 قائمة التدفقات النقدية إعداد.فيم خطوات 5
 قائمة التدفقات النقدية إعداد.تحديد طرق 6
 الرئيسية لممنشأة األنشطةافى التدفق النقدي من .حساب ص7
 األداءتقييم  في. التعرف عمى استخدام قائمة التدفقات النقدية 8
 .حساب النسب والمؤشرات المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية9

 .فيم مدلول نسب ومؤشرات قائمة التدفقات النقدية11
 عياصر الفصلثاىيًا : 

 مقدمة
 ة قائمة التدفقات النقديةمفيوم وأىمي 4/1
 من قائمة التدفقات النقدية وفوائدىا األساسيالغرض  4/2
 لقائمة التدفقات النقدية األساسيةالتبويبات  4/3
 حكميا فيبالنقدية وما  المقصود 4/4
 قائمة التدفقات النقدية إعدادطرق  4/5
 األداءتقييم  فياستخدام قائمة التدفقات النقدية  4/6
 والمؤشرات المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية النسب 4/7
 الرابع  خالصة الفصل 4/8
 حاالت عممية 4/9
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 : مكدمة

تعتبرررررر النقديرررررة شرررررريان الحيررررراة الرئيسررررري أليرررررة منشرررررأة  فالمنشرررررأة تسررررردد 
مصررروفاتيا والتزاماتيرررا مررن خرررالل النقديرررة  كمررا أنيرررا تحصرررل عمررى النقديرررة عرررن 

 أنا من اإليرادات وحقوقيا لدى الغير. ورغم طريق مبيعاتيا النقدية ومتحصالتي
قائمة المركز المالي وقائمة الدخل قد تقردمان صرورة جيردًة لممركرز المرالي ومردى 
قررردرة المنشرررأة عمرررى تحقيرررق أربررراح  إال أنيرررا ال تقررردم معمومرررات مباشررررة عرررن قررردرة 
 أنالنشرراط عمررى تحقيررق السرريولة الترري تمكررن المنشررأة مررن سررداد التزاماتيررا  كمرررا 

ستخدمي القوائم المالية ييتمون بالتعرف عمى الكيفية التي تعتمد عمييا المنشأة م
فرري توليررد واسررتخدام النقديررة ومررا فرري حكميررا. لررذلك برررزت أىميررة معرفررة الترردفقات 

موقعررًا ىامررًا  ررمن  النقديررة  واحتمررت قائمررة الترردفقات  Cash Flowsالنقديررة
بعنرررروان قائمررررة الترررردفقات  4 القرررروائم الماليررررة. وقررررد صرررردر المعيررررار المصررررري رقررررم

 النقدية.
يت رررمن ىرررذا الفصرررل شررررح الغررررض مرررن إعرررداد قائمرررة التررردفقات النقديرررة 

 األنشررررطةلقائمررررة الترررردفقات النقديررررة مررررن حيررررث  األساسرررريةوفائرررردتيا  والتبويبررررات 
التعررررف  إلررى باإل ررافةالتمويميررة.  واألنشرررطةاالسررتامارية   واألنشررطةالتشررغيمية  

عررداد إل األساسرريةفرري حكميررا. كمررا يت ررمن الخطرروات عمررى مفيرروم النقديررة ومررا 
 األنشررررطةقائمررررة الترررردفقات النقديررررة  وذلررررك لتحديررررد صررررافي الترررردفق النقرررردي مررررن 

التشررغيمية والفرررق بينررو وبررين صررافي الرردخل. عررالوة عمررى تحديررد صررافي التررردفق 
كمرا يت رمن ىرذا  .سرتامارية والتمويميرة ومغرزى كرل منيرااال األنشرطةالنقردي مرن 
قارنة بين الطريقة المباشرة والطريقرة غيرر المباشررة عنرد تحديرد صرافي الفصل الم

 إلررى باإل ررافةالتشررغيمية. ومزايررا وعيرروب كررل منيررا   األنشررطةالترردفق النقرردي مررن 
مرن خرالل مجموعرة مرن النسرب  األداءتقيريم  فرياستخدام قائمرة التردفقات النقديرة 

السيولة بالمنشأة ومدى والمؤشرات المستخرجة من تمك القائمة لمحكم عمى درجة 
 نشاطيا مستقباًل. فيقدرتيا عمى االستمرار 
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 : تعريف وأٍنية قائنة التدفكات اليكدية: 4/1
قائمة التدفقات النقدية ىي قائمة تت من المتحصالت والمدفوعات 
لممنشاة خالل الفترة   وكذلك النقدية المتاحة من )المستخدمة في ( كل من 

تامار والتمويل خالل فترة زمنية محددة   بحيث يتساوى واالسأنشطة التشغيل 
رصيد النقدية في أول الفترة م افًا إليو النقدية المتاحة )المستخدمة( خالل 
   الفترة   مع رصيد النقدية آخر الفترة الظاىرة في قائمة المركز المالي    

لتدفقات النقدية في المعمومات الواردة بقائمة ا إلىويحتاج القائم بالتحميل المالي 
تحديد مقدار الفائض أو العجز في النقدية والتعرف عمى مدى قدرة المنشأة 

 عمى توليد التدفقات النقدية وسداد االلتزامات.
ىررذا  وفررى  رروء معررايير المحاسرربة المصرررية أصرربحت شررركات األمرروال 

لمالية عمي ممزمة بإعداد قائمة التدفقات النقدية لكل فترة يتم فييا عرض القوائم ا
  حيررررث ترررروفر قائمررررة الترررردفقات النقديررررة  الماليررررة اعتبررررار أنيررررا جررررزء مررررتمم لمقرررروائم

معمومررررررات غايررررررة فرررررري األىميررررررة لكررررررل مررررررن اإلدارة ومسررررررتخدمي القرررررروائم الماليررررررة 
 )المستامرين  البنوك( تفيد في:

 .معرفة درجة السيولة التي تتمتع بيا المنشأة 
 األنشرررررطةن التعررررررف عمرررررى المرونرررررة فررررري توليرررررد النقديرررررة مررررر 

 المختمفة.
 .تحديد المخاطر التي قد تصاحب توليد التدفقات النقدية 
 أمواليا. إدارةقدرة المنشأة عمي  الحكم عمى 
 .التنبؤ بأداء المنشآت من حيث السيولة النقدية 

 : مً قائنة التدفكات اليكدية وفوائدٍا األشاشيالػرض  : 4/2   

قديرررة فررري تررروفير معمومرررات عرررن لقائمرررة التررردفقات الن األولالغررررض يتمارررل 
المتحصالت والمدفوعات النقدية لممنشأة أاناء الفترة  أما الغررض الارانوي ليرا فيرو 

المنشرررأة التشرررغيمية واالسرررتامارية  أنشرررطةتررروفير معمومرررات عمرررى أسررراس نقررردي عرررن 
 والتمويمية.
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وتوفر قائمة التدفقات النقدية معمومات لمساعدة المستامرين والدائنين 

  :ما يميلتقييم 
 األولىاليدف  أنقدرة المنشأة عمى توليد تدفقات نقدية مستقبمية: حيث  .1

التقارير المالية ىو توفير المعمومات التي تمكن من التنبؤ بمقدار  إلعداد
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبمية. ويتم ذلك عن طريق فحص العالقة بين 

التشغيمية   األنشطةنقدي من بعض البنود مال المبيعات وصافي التدفق ال
التشغيمية والزيادة أو النقص في  األنشطةأو بين صافي التدفق النقدي من 

  .رصيد النقدية
قدرة المنشأة عمى الوفاء بتعيداتيا وسداد التوزيعات المعمن عنيا: حيث أنو  .2

ر العاممين وتسوية الديون النقدية الكافية لن تستطيع المنشأة سداد أجو  بدون
أو تأجير المعدات المطموبة. وتو ح قائمة التدفقات  األرباح توزيعاتوسداد 

 .النقدية مصادر الحصول عمى النقدية وكيفية استخداميا
 األنشطةأسباب االختالف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية من  .3

ه المنشأة من فتر  ألداء رقم صافي الدخل يعتبر مؤشراً  أن   حيث :التشغيمية
بعض المستخدمين يكونوا حذرين عند استخدام رقم صافي  أن إال ألخري

أساس االستحقاق) نظرا ألنو يت من  إلىالمعد استنادا  يستحقاقالدخل اال
) المعد وفق  العديد من التقديرات وذلك عمى عكس صافي التدفقات النقدية

 .األساسي النقدي ( 
 أنيررة وغيررر النقديررة خررالل الفترررة: حيررث .العمميررات االسررتامارية والتمويميررة النقد4

التشررغيمية   األنشررطة إلررى باإل ررافةاسررتامارية وتمويميررة  أنشررطةالمنشررأة تنفررذ 
 األنشررطة. أمررا األصررولاالسررتامارية عمميررات شررراء وبيررع  األنشررطةوتت ررمن 
 األنشطةوبفحص ىذه . واالقتراض  اإلقراضتت من عمميات  فييالتمويمية 

 .بشكل أف ل األصولمالية فيم أسباب زيادة أو نقص يمكن لقارئ القوائم ال
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 األىشطةلكائنة التدفكات اليكدية ) األشاشيةالتبويبات :4/3
 : الرئيصية املؤثرة على اليكدية(

يمكرررن تحديرررد العمميرررات الرئيسرررية المرررؤارة عمرررى النقديرررة مرررن خرررالل تتبرررع 
 أنشررررطة ةاألنشررررط. ومررررن أىررررم ىررررذه المنشررررأةالرئيسررررية الترررري تقرررروم بيررررا  األنشررررطة
التمويرررل. ويتولرررد مرررن كرررل نشررراط مرررن ىرررذه  أنشرررطةاالسرررتامار   أنشرررطةالتشرررغيل  
  وفيمرا يمري أمامرة  ةوتستخدم كتدفقات نقدية خارجر ةتدفقات نقدية داخم األنشطة

 األنشرررطةلمصرررادر التررردفقات النقديرررة الداخمرررة والخارجرررة بالنسررربة لكرررل نشررراط مرررن 
 الاالاة:

 : التشػيلية شطةاألىالتدفكات اليكدية مً  :4/3/1

التشررررغيمية مرررن ممارسرررة المنشررررأة  األنشرررطةتنرررتل التررردفقات النقديررررة مرررن  
تحرررردث بصررررفة دوريررررة ومتكررررررة وتررررؤار عمررررى صررررافى  والترررريألنشررررطتيا الرئيسررررية 

انيررا تعتبررر مؤشرررًا رئيسرريًا  فرريالرردخل  وتتماررل أىميررة الترردفقات النقديررة التشررغيمية 
توليرد تردفقات نقديرة كافيرة لمتشرغيل  العادية لممنشرأة عمرى األنشطةعن مدى قدرة 

جرررراءوسرررداد القرررروض   اسرررتامارات جديررردة. ب والقيرررامالتوزيعرررات عمرررى األسررريم   وا 
 التشرررغيمية األنشرررطةومرررن أىرررم التررردفقات النقديرررة الناتجرررة الداخمرررة و الخارجرررة مرررن 

 يمي:ما
 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايداخ١ً َٔ 

 ايتصػ١ًٝٝ

 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ارتازج١ َٔ 

 ايتصػ١ًٝٝ

  َتخصالت َٔ َبٝعات ْكد١ٜ 
  َتخصالت َٔ ايعُال٤

 إٜسادات أخس٣  أَٟتخصالت َٔ 

 

  َدفٛعات عٔ َصرتٜات ْكد١ٜ
  َدفٛعات يًُٛزدٜٔ

 أجددددٛزَصددددسٚفات أخددددس٣   أَٟددددفٛعات عددددٔ  

 ْكد١ٜ( 

 

ىررررذا  وتسررررتخدم الترررردفقات النقديررررة مررررن التشررررغيل كمؤشررررر عمررررى صرررردق 
التشررررغيمية  )أي زيررررادة  األنشررررطةق النقرررردي السررررالب مررررن الربحيررررة  فصررررافي الترررردف

الترردفقات الخارجررة مررن نشرراط التشررغيل عررن الترردفقات النقديررة الداخمررة مررن نشرراط 
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مسررتخدمة لمنقديررة وليسررت منتجررة ليررا كمررا ىررو  المنشررأة أن إلررىالتشررغيل( يشررير 
 متوقع في الظروف العاديرة  ولرذلك تعتبرر التردفقات النقديرة مرن التشرغيل أساسرية

 أمرراسررواء مررن ناحيررة السرريولة أو مررن ناحيررة الربحيررة   المنشررأةعنررد تحميررل موقررف 
 األنشرطةالتشغيمية فيدل عمرى كفراءة  األنشطةالموجب من  النقديصافى التدفق 

 الوفاء بالتزامات المنشأة. فيتحقيق وتوليد النقدية الالزمة  في التشغيمية
 : يةاالشتجنار األىشطةالتدفكات اليكدية مً  :4/3/2

 األصولعبارة عن التدفقات النقدية الناتجة من عمميات بيع وشراء  ىي
طويمررة  االسررتاماراتغيررر الممموسررة   األصررولالاابتررة   األصررولطويمررة األجررل )

تماررل تو  وتحصرريل الررديون أو مررنح القررروض لمغيررر( اإلقررراضاألجررل  وعمميررات 
 يما يمي:االستامار ف أنشطةالتدفقات النقدية الداخمة والخارجة من 

 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايداخ١ً َٔ 

 االضتجُاز١ٜ

 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ارتازج١ َٔ 

 االضتجُاز١ٜ

  ثابت١ أصٍَٛتخصالت َٔ بٝع 
  غري ًَُٛض١ أصٍَٛتخصالت َٔ بٝع 

  ط١ًٜٛ األجٌ اضتجُازاتَتخصالت َٔ بٝع 

 َتخصالت َٔ قسٚض ضبل إقساضٗا يًػري 

 أٚزام يف جُازاتاضدددددتَتخصدددددالت َدددددٔ بٝدددددع  

  َاي١ٝ

  ثابت١ أصٍَٛدفٛعات يصسا٤ 
  غري ًَُٛض١ أصٍَٛدفٛعات يصسا٤ 

  ط١ًٜٛ األجٌ اضتجُازاتَدفٛعات يصسا٤ 

 َدفٛعات ملٓح قسٚض يًػري 

 َاي١ٝ أٚزام يف اضتجُازاتَدفٛعات يصسا٤ 

ىذا وتستخدم التردفقات النقديرة مرن االسرتامار كمؤشرر الحتمراالت النمرو 
االسررتامار  أنشررطةش المسررتقبمي  فصررافي الترردفق النقرردي السررالب مررن أو االنكمررا

ألنو يعبر عن زيرادة  األرباحاحتماالت نمو مستقبمية واحتماالت زيادة  إلىيشير 
الاابتررة ( أو زيررادة فرري االسررتامارات الماليررة  األصررولفرري الطاقررة اإلنتاجيررة )حجررم 

المسرررتقبل. وعمرررى ومرررا تحممرررو مرررن احتمررراالت الحصرررول عمرررى فوائرررد وأربررراح فررري 
االسرتامار يشرير  أنشرطةالعكس من ذلك فإن صافي التدفق النقدي الموجرب مرن 

الاابترة واسرتاماراتيا الماليرة ومرا يحممرو  األصرولتسرييل  إلرىتمجرأ  المنشأة أن إلى
 إلرررىذلرررك مرررن احتمررراالت االنكمررراش وتخفررريض الطاقرررة اإلنتاجيرررة وىرررو مرررا يشرررير 

 ستقبل.احتماالت انخفاض صافي الدخل في الم
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 :التنويلية األىشطةالتدفكات اليكدية مً  :4/3/3

عبررارة عررن الترردفقات النقديررة الناتجررة عررن تعررامالت المنشررأة مررع كررل  ىرري
من مقر ييا ومالكيا. و تت من بنود االلتزامات وحقوق الممكيرة والتري تشرمل  
الحصررررول عمررررى رأس مررررال مررررن المررررالك  وتقررررديم عائررررد ليررررم عمررررى اسررررتاماراتيم  

عمرى النقديرة مرن الردائنين وسرداد األمروال المقتر رة مرنيم. وفيمرا يمري والحصرول 
 التمويمية: األنشطةأمامة لمتدفقات النقدية الداخمة والخارجة من 

 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايداخ١ً َٔ 

 ايت١ًُٜٝٛ

 األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ارتازج١ َٔ 

 ايت١ًُٜٝٛ

  ٍ(إصداز  بٝع( أضِٗ جدٜد٠  شٜاد٠ زأس املا
  اذتصٍٛ ع٢ً قسٚض َٔ ايػري

  بٝع أضِٗ خص١ٜٓ
 إصداز ضٓدات 

  شسا٤ أضِٗ خص١ٜٓ  ختفٝض زأس املاٍ(
  تٛشٜعات ْكد١ٜ ع٢ً املطاُٖني
 ضداد أقطاط ايكسٚض يًػري 

 ضداد قسض ايطٓدات

التمويل كمؤشر لمدى توافر  أنشطةىذا  وتستخدم التدفقات النقدية من 
 المنشأةاألسيم والسندات والقروض  ومدى قيام  أو استخدام النقدية من خالل

 بإجراء توزيعات عمى المساىمين.
الاالاة )التشغيل ر االستامارر التمويل( والبنود  األنشطةويمكن تمخيص 

 المتعمقة بيا من خالل ما يمي:
المتداولة فيما  األصول وأي اً ترتبط بقائمة الدخل    التشغيل: أنشطة (أ )

 المتداولة.عدا النقدية  والخصوم 
 ترتبط باألصول غير المتداولة )طويمة األجل(. االستثمار: أنشطة (ب )
 .ترتبط بااللتزامات وحقوق الممكية التمويل: أنشطة (ج )
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 : املكصود مبفَوو اليكدية وما يف حهنَا:  4/4
ال يقصد بالنقدية النقود السائمة بالخزينة أو بالبنك فقط   ولكن تشمل 

 والتيالنقدية   أو ما يعرف بما في حكم النقدية    النقدية أي ا  البنود شبو
عالية السيولة   أي التي يمكن لممنشأة تسييميا وتحوليا بيا االستامارات يقصد 

االاة شيور أو أقل   ولذلك تعالل  كما لو كانت مساوية  خاللإلي نقدية في 
 أو معادلة  أو مكافئة لمنقدية .

ات الصندوق والبنك   كما يقصد يقصد بالحسابات النقدية  حسابكما 
بالبنود  شبو النقدية البنود التي يحتفظ بيا  في حكم النقدية لغرض مواجية 
 الخصوم وااللتزامات قصيرة األجل   وليس لغرض االستامار  أو ألغراض

 أنعتبر االستامارات أحد البنود التي في حكم النقدية تويشترط لكي  أخرى 
إلي مبمغ نقدي محدد ومؤكد   وأن يكون  سييل  بسيولةوالت تكون قابمة لمتحويل

تعر يا لمخاطر التغير في قيمتيا  ئيال . ولذلك عادة ما يمكن وصف 
استحقاقو قصير األجل  استامارُا ما بأنو في حكم النقدية  عندما يكون تاريخ

 شيور أو أقل وذلك من تاريخ االقتناء. ويمكن القول بأنيا  االاة
 في حكم النقديةومن أمامة ما 

 أذونات الخزانة واألوراق التجارية - 
 )أقل من االاة أشير(األجلالودائع قصيرة  - 
واألسيم الممتازة التي يكون تاريخ استردادىا محدد وخالل مدة قصيرة  - 

 األجل
 حسابات السحب عمى المكشوف - 

 : قائنة التدفكات اليكدية إعداد:  4/5

النقديرررة بطرررريقتين ىمرررا الطريقرررة المباشررررة التررردفقات قائمرررة يمكرررن عررررض  
 : والطريقة غير المباشرة  وذلك عمى النحو التالي
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 الطريكة املباشرة :  :4/5/1

يتم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية لممتحصالت والمدفوعات النقدية من 
الرئيسية  األنواعالتشغيمية. ويمكن الحصول عمى معمومات عن  األنشطة

جماليت النقدية إلجمالي المتحصال ت النقدية إما من السجالت االمدفوع وا 
المحاسبية الخاصة بالمنشأة  أو عن طريق تعديل المبيعات وتكمفة المبيعات 

 والبنود األخرى في قائمة الدخل.
وتكررررون قائمررررة الترررردفقات النقديررررة بالطريقررررة المباشرررررة كمررررا يمرررري: )األرقررررام 

 افترا ية(
3000 

 5000) 

2400 

 
 ايتصػٌٝ أْصط١ات ايٓكد١ٜ َٔ صايف ايتدفك

 االضتجُاز أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 ايتٌُٜٛ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 
400 

300 

 
 ايصٜاد٠  ايٓكص( يف ايٓكد١ٜ خالٍ ايفرت٠

 + زصٝد ايٓكد١ٜ أٍٚ ايفرت٠
700  

 زصٝد ايٓكد١ٜ آخس ايفرت٠

 الطريكة غري املباشرة : :4/5/2
في الربح أو الخسارة المحسوب طبقا ألساس يتم تعديل صا

التشغيمية وفقًا  األنشطةصافي التدفقات النقدية من  إلىاالستحقاق لمتوصل 
 . النقدي لألساس
وتكرون قائمررة الترردفقات النقديررة بالطريقررة غيرر المباشرررة كمررا يمرري: )األرقررام       

 افترا ية(
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3800 

 

100 

- 

400 

200 

 

- 

 150) 

 1000) 

 350) 

 صايف ايسبح 

 ٜضاف:

 ٚاملدصصات اإلٖالىاملصسٚفات غري ايٓكد١ٜ:  -

 ٚخطا٥س بٝع اضتجُازات أصٍٛخطا٥س بٝع  -

 املتداٚي١  عدا ايٓكد١ٜ( األصٍٛايٓكص يف  -
 ايصٜاد٠ يف ارتصّٛ املتداٚي١  عدا ايكسٚض( -
 خيصِ:
 غري ايٓكد١ٜ: إيػا٤ أٚ ختفٝض املدصصات اإلٜسادات -

 اضتجُازات ٚأزباح بٝع أصٍٛأزباح بٝع  -

 املتداٚي١  عدا ايٓكد١ٜ( األصٍٛايصٜاد٠ يف  -
 ايٓكص يف ارتصّٛ املتداٚي١  عدا ايكسٚض( -

3000 

 5000) 

2400 

 ايتصػٌٝ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 االضتجُاز أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 ايتٌُٜٛ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 
400 

300 
 ايٓكد١ٜ خالٍ ايفرت٠ ايصٜاد٠  ايٓكص( يف

 + زصٝد ايٓكد١ٜ أٍٚ ايفرت٠
 زصٝد ايٓكد١ٜ آخس ايفرت٠ 700

 قائمة التدفقات النقدية فيما يمي إعدادوتتمال خطوات 
تحديد مقدار التغير في رصيد النقدية: وتعتبر ىذه الخطوة مباشرة.   –أ

ويمكن حسابيا بالفرق بين رصيد النقدية آخر الفترة وأوليا من فحص 
  قائمة المركز المالي المقارن.

التشغيمية: وتعتبر ىذه  األنشطةتحديد صافي التدفق النقدي من   -ب
الخطوة من الخطوات المعقدة  حيث أنيا تتطمب تحميل قائمة دخل 

قائمة المركز المالي المقارن  وبعض الصفقات  إلى باإل افةالفترة 
  المختارة.

االستامارية والتمويمية:  األنشطةن تحديد صافي التدفقات النقدية م  -ج
ذلك من تحميل كل التغييرات في حسابات قائمة  إلىويمكن التوصل 

  .المركز المالي لتحديد أار ذلك عمى النقدية
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 األنشطةوفيما يمى شرح لكيفية تحديد صافى التدفقات النقدية من 
 الاالاة.

 التشػيل : أىشطةصايف التدفكات اليكدية مً أوال : 

عمى  التشغيمية األنشطةتحديد صافى التدفقات النقدية من  تصرسيق
يتم من خالليا تحويل صافى الدخل )المعد عمى  والتيالطريقة غير المباشرة 

التشغيل  وذلك من خالل  أنشطةتدفق نقدى من  إلى( االستحقاقأساس 
 البنود غير النقدية من صافى الدخل كما يمى: استبعاد

 ××  ا٥ب  َٔ قا١ُ٥ ايدخٌ(صاف٢ ايدخٌ بعد ايضس
    ٜضاف إيٝ٘ أٚ خيصِ َٓ٘( باآلتٜٞتِ تعدًٜ٘ 

تطٜٛات ايبٓٛد غري ايٓكد١ٜ املدزج١ يف قا١ُ٥ ايدخٌ  َٔ قا١ُ٥ ايدخٌ  -1

 عٔ ايعاّ(
  

   بٓٛد تضاف:
  ×× ايطَٟٓٛصسٚف اإلٖالى 

  ×× شتصصات خبالف اإلٖالى
  ×× ايدٜٕٛ املعد١َٚ

    ١تباث ٍٛصأ عٝب ٔع ١جتآيا ١ٝيامسأسيا س٥اطرتا
   بٓٛد ختصِ:
   ××( ايػسض َٓٗا. اْتف٢ شتصصات

 ××   ١تباث ٍٛصأ عٝب ٔع ١جتآيا ١ٝيامسأسيا حابزألا
تطٜٛات ايتػريات يف بٓٛد زأس املاٍ ايعاٌَ  ايتػريات يف بٓٛد  -2

 األصٍٛ ٚارتصّٛ املتداٚي١ عدا ايٓكد١ٜ َٔ َٝصاْٝتني َتتايٝتني(
  

   تػريات تضاف:
  ×× ايٓكص يف األصٍٛ املتداٚي١
  ×× ايصٜاد٠ يف ارتصّٛ املتداٚي١

   تػريات ختصِ:
   ××( د٠ يف األصٍٛ املتداٚي١ايصٜا

   ××( ايٓكص يف ارتصّٛ املتداٚي١
 ××  صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ األْصط١ ايتصػ١ًٝٝ
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 : (1مجال )

عررن السرنة الماليررة المنتييرة فرري  المنشرآتفيمرا يمري قائمررة الردخل إلحرردى 
قائمررررة المركررررز المررررالي إلحرررردى   وبعرررض األرصرررردة المسررررتخرجة 31/12/2119
 :31/12/2119  31/12/2118في  آتالمنش

 :31/12/2019أواًل : قائنة الدخل عً الصية امليتَية يف 

32000  
 إٜسادات املبٝعات 

 12000)  
 ( تهًف١ املبٝعات- 

20000  
 زتٌُ ايسبح 

  
 ٜطسح َٓ٘:

 
 أجٛز َٚستبات  5000

 
  إجيازات 2000

 
 َصسٚفات أخس٣  4000

 
 َصسٚف اإلٖالى  3000

 
 شتصصات خبالف اإلٖالى 2000

 16000)   
  

 ٜضاف إيٝ٘:
 

 إٜسادات أٚزام َاي١ٝ 3000
 

 فٛا٥د ٚدا٥ع بايبٓٛى  1500
 

 إٜسادات أخس٣  3500
 

2000 

1000 
 شتصصات اْتك٢ ايػسض َٓٗا 

 ثابت١ أصٍٛأزباح بٝع 
11000   
15000 

 2500) 

12500 

 
 صايف ايسبح 

 ( ضسٜب١ ع٢ً ايدخٌ- 

 د ايضسٜب١صاف٢ ايسبح بع
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 :31/12/3102019/12/2018يف  قائنة املرنس املالي  : ثاىيًا

املٝصا١ْٝ يف  األزصد٠

31/12/2019 
املٝصا١ْٝ يف 

31/12/2018 
 15000 15000 أزاضٞ

 6000 6000 اآلالت َٚعدات
 4000 4000 اضتجُازات َاي١ٝ 
 4000 5000 املدصٕٚ ايطًعٞ 
 7000 3000 عُال٤  َدٜٕٓٛ( 

 2500 6000 ١ٜ بارتص١ْٜٓكد
 2000 15000 ْكد١ٜ بايبٓو

 500 400 إٜسادات اضتجُازات َاي١ٝ َطتخك١ 
 - 500 فٛا٥د ٚدا٥ع َطتخك١ 

 4000 3100 َٛزدٕٚ  دا٥ٕٓٛ( 
 2500 2200 أجٛز َطتخك١ 

 - 200 َطتخك١  إجيازات
 2000 2400 إٜسادات أخس٣ َكد١َ 

  :املطلوب
قديرررة لؤلنشرررطة التشرررغيمية طبقرررا لمطريقرررة غيرررر إعرررداد قائمرررة التررردفقات الن -

المباشرررة. عممررًا بأنررو لررم تجررري أي معررامالت نقرردًا لؤلنشررطة االسررتامارية 
  وال التمويمية خالل العام
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 لــــاحل

 إعداد قائمة التدفقات النقدية ألنشطة التشغيل طبقا لمطريقة غير المباشرة
  صاف٢ ايدخٌ بعد ايضسا٥ب  َٔ قا١ُ٥ ايدخٌ(

12500 
   ٜضاف إيٝ٘

  4000 ايٓكص يف ايعُال٤  املدٜٕٓٛ( / ْكص يف أصٌ
  100 ايٓكص يف إٜسادات اضتجُازات َاي١ٝ َطتخك١ / ْكص يف أصٌ

  200 َطتخك١ / شٜاد٠ يف ايتصاّ إجيازاتايصٜاد٠ يف 
  400 ايصٜاد٠ يف إٜسادات أخس٣ َكد١َ / شٜاد٠ يف ايتصاّ

  3000 ايطَٟٓٛصسٚف اإلٖالى 
  2000 شتصصات خبالف اإلٖالى

  
9700 

   خيصِ َٓ٘
  1000 ايصٜاد٠ يف املدصٕٚ ايطًعٞ / شٜاد٠ يف أصٌ

  500 ايصٜاد٠ يف فٛا٥د ايٛدا٥ع املطتخك١ / شٜاد٠ يف أصٌ
  900 ايٓكص يف املٛزدٜٔ  ايدا٥ٓني( / ْكص يف ايتصاّ
  300 ايٓكص يف اإلجيازات املطتخك١ / ْكص يف ايتصاّ

  2000 شتصصات إْتف٢ ايػسض َٓٗا
  1000 ثابت١ أصٍٛايسأمساي١ٝ ايٓاجت١ َٔ بٝع  األزباح

   
  

 5700) 
  ايتصػ١ًٝٝ األْصط١صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

16500 
  االضتجُاز١ٜ األْصط١صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

- 
  ايت١ًُٜٝٛ األْصط١صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

- 
ايجالث١  ايتػريات ع٢ً ايٓكد١ٜ خالٍ  األْصط١ات ايٓكد١ٜ َٔ صاف٢ ايتدفك

 ايعاّ(
 

16500 

  (2000+ بٓو  2500ٜضاف: زصٝد ايٓكد١ٜ أٍٚ ايفرت٠  خص١ٜٓ 
4500 

  حهُٗا يفزصٝد ايٓكد١ٜ َٚا 
21000 

 

 
 
 



 اضتدداّ قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ يف تكِٝٝ األدا٤ :   ايسابعايفصٌ 

191 

 

 : مالحظة ٍامة

جنيرو   21111رصيد النقدية أخر الفتررة طبقرًا لقائمرة التردفقات النقديرة  
ج + 6111يطررابق رصريد النقديررة أخرر الفترررة بالميزانيرة )نقديررة بالخزينررة  أن البرد

 ج(.15111نقدية بالبنك 
 االشتجنار :  أىشطةثاىيًا : صايف التدفكات اليكدية مً 

 كما يمى: االستامار أنشطةيتم حساب صافى التدفقات النقدية من 
   االضتجُاز أْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

   ١ٜ اضتجُاز١ٜ داخ١ً:( تدفكات ْكد1 
  ×× ثابت١ أصٍَٛتخصالت َٔ بٝع 
  ×× غري ًَُٛض١ أصٍَٛتخصالت َٔ بٝع 
  ×× َاي١ٝ ط١ًٜٛ األجٌ  غري َتداٚي١( اضتجُازاتاحملصٌ َٔ بٝع 

  ×× احملصٌ َٔ أقطاط ايكسٚض اييت ضبل َٓخٗا يًػري
  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ايداخ١ً إمجايٞ

×× 
   كات ْكد١ٜ اضتجُاز١ٜ خازج١:( تدف2 

  ×× ثابت١ أصٍَٛدفٛعات يصسا٤ 
  ×× غري ًَُٛض١  أصٍَٛدفٛعات يصسا٤ 

  ×× َدفٛعات يصسا٤ اضتجُازات َاي١ٝ ط١ًٜٛ األجٌ  غري َتداٚي١(
  ×× َدفٛعات ايكسٚض املُٓٛح١ يًػري

  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ارتازج١ إمجايٞ
)××  

  ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ خالٍ ايفرت٠ صايف ايتدفكات
×× 

 : (2مجال )

البيانرررات التاليرررة مسرررتخرجة مرررن دفررراتر وسرررجالت إحررردى المنشرررآت عرررن 
 )األرقام باأللف جنيو(: 31/12/2119السنة المالية المنتيية في 
 31/12/2018 31/12/2019 األصٍٛ

 3200 3500 أزاضٞ
 800 1160 اآلالت َٚعدات

 200 250 غري ًَُٛض١ أصٍٛ
 1000 1250 اضتجُازات َاي١ٝ غري َتداٚي١

 400 520 قسٚض ط١ًٜٛ األجٌ  ممٓٛح١ يًػري(
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 فإذا عممت ما يمي:
ألف جنيو  وبمغت قيمة  611. بمغت تكمفة األرا ي المشتراة خالل الفترة 1

المباع منيا خالل الفترة ؟  عممًا بأن ىناك أرباح رأسمالية من بيع 
 جنيو. ألف 111األرا ي بمغت 

 ألف جنيو. 361. بمغت تكمفة اآلالت والمعدات المشتراة خالل الفترة 2
 ألف جنيو.  51غير الممموسة المشتراة خالل الفترة  األصول. بمغت تكمفة 3
 311. بمغت تكمفة االستامارات المالية غير المتداولة المشتراة خالل الفترة 4

ير المتداولة المباعة خالل ألف جنيو  وبمغت قيمة االستامارات المالية غ
 ألف جنيو. 21الفترة ؟  عممًا بأن ىناك خسائر رأسمالية من بيعيا بمغت 

ألف  81. بمغ المحصل من أقساط ىذه القروض التي سبق منحيا لمغير 5
 جنيو  والقروض الممنوحة لمغير خالل الفترة ؟.

  : املطلوب
مالية المنتيية في إعداد التدفقات النقدية االستامارية عن السنة ال -

   عممًا بأن جميع المعامالت االستامارية تمت نقدًا.31/12/2119
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 لـــــاحل

 )األرقام باأللف جنيو( 2119التدفقات النقدية االستثمارية عن عام 
   ( تدفكات ْكد١ٜ اضتجُاز١ٜ داخ١ً:1 

  400 احملصٌ َٔ بٝع األزاضٞ 
  30 املتداٚي١ احملصٌ َٔ بٝع االضتجُازات املاي١ٝ غري

  80 احملصٌ َٔ أقطاط ايكسٚض اييت ضبل َٓخٗا يًػري
  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ايداخ١ً إمجايٞ

510 
   ( تدفكات ْكد١ٜ اضتجُاز١ٜ خازج١:2 

  600 املطدد يصسا٤ األزاضٞ 
  360 املطدد يصسا٤ اآلالت ٚاملعدات 

  50 غري املًُٛض١  األصٍٛاملطدد يصسا٤ 
  300 ملطدد يصسا٤ االضتجُازات املاي١ٝ غري املتداٚي١ا

  200 ايكسٚض املُٓٛح١ يًػري
  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ارتازج١ إمجايٞ

 1510) 
  صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ خالٍ ايفرت٠

 1000) 

 مالحظات على احلل:

 الية:. تحسب قيمة األرا ي المباعة باستخدام المعادلة الت1
 تكمفة األرا ي

 أول الفترة 
+ تكمفة األرا ي 

 المشتراة
( تكمفة -)

األرا ي أخر 
 الفترة

= تكمفة األرا ي 
 المباعة

3211  +611 (- )3511  =311 
ألرف  111ىناك أرباح رأسمالية ناتجة من بيع األرا ي بمغرت  أنوبما 
 األرا ي تحسب كما يمي: حصيمة مبيعاتجنيو  إذا 

 تحصيمة مبيعا
 األرا ي =

تكمفة األرا ي 
 311المباعة 

+ أرباح بيع 
 111األرا ي 

 
 =411 
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 . تحسب قيمة االستامارات المباعة باستخدام المعادلة التالية:2
تكمفة 

االستامارات 
 أول الفترة

+ تكمفة االستامارات 
 المشتراة

( تكمفة االستامارات أخر -)
 الفترة

= تكمفة 
االستامارات 
 المباعة

1111  +311 (- )1251  =51 
ألرررف  21بمغرررت  االسرررتاماراتىنررراك خسرررائر رأسرررمالية ناتجرررة مرررن بيرررع  أنوبمرررا 
 جنيو.

حصيمة إذا 
 مبيعات

 االستامارات =

تكمفة االستامارات 
 51المباعة 

خسائر بيع  -
 21االستامارات 

 
 =31 

 . تحسب قيمة القروض الممنوحة لمغير باستخدام المعادلة التالية:3

قروض 
 ول الفترةأ

+ قروض ممنوحة خالل 
 الفترة

( قروض محصمة خالل -)
 الفترة

= قروض 
 أخر الفترة

 521=  81( -) + ؟ 411

  =211   

 : (3مجال )

فيمرررررا يمرررررى بعرررررض البيانرررررات المسرررررتخرجة مرررررن القررررروائم الماليرررررة إلحررررردى 
 :المنشآت

 :31/12/2119 في المالي( بيانات مستخرجة من قائمة المركز 1)
 31/12/2018 31/12/2019 األصٍٛ

 219 471 (بايصايفثابت١   أصٍٛ
 90 80 اضتجُازات َاي١ٝ غري َتداٚي١

 30 50 قسٚض ط١ًٜٛ األجٌ  ممٓٛح١ يًػري(
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 :2119( بيانات مستخرجة من قائمة الدخل عن عام 2) 
  8اابتة   أصولربح بيع 
  3خسارة بيع استامارات مالية غير متداولة 

 ( معمومات إ افية:3) 
  316الاابتة المشتراه خالل الفترة  األصولبمغت تكمفة 
  22المالية غير المتداولة المشتراه خالل الفترة  االستاماراتبمغت تكمفة 
  12سبق منحيا لمغير  التيبمغت المتحصالت النقدية لمقروض 

 االستامار أنشطةالمطموب: حساب صافى التدفقات النقدية من 
 احلل

 2119ستثمارية عن عام التدفقات النقدية اال 
   ( تدفكات ْكد١ٜ اضتجُاز١ٜ داخ١ً:1 

  62 ثابت١ أصٍٛاحملصٌ َٔ بٝع 
  29 احملصٌ َٔ بٝع االضتجُازات املاي١ٝ غري املتداٚي١
  12 احملصٌ َٔ أقطاط ايكسٚض اييت ضبل َٓخٗا يًػري

  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ايداخ١ً إمجايٞ
103 

   اضتجُاز١ٜ خازج١: ( تدفكات ْكد2١ٜ 
  306 ثابت١ أصٍٛاملطدد يصسا٤ 

  22 املطدد يصسا٤ اآلالت ٚاملعدات 
  32 ايكسٚض ادتدٜد٠ املُٓٛح١ يًػري

  ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ ارتازج١ إمجايٞ
 360) 

  صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ االضتجُاز١ٜ خالٍ ايفرت٠
 257) 

 مالحظات على احلل:

 الاابتة المباعة باستخدام المعادلة التالية: األصولة . تحسب قيم1
 األصولتكمفة 

 الاابتة
 أول الفترة 

 األصول+ تكمفة 
 الاابتة المشتراة

( تكمفة -)
الاابتة  األصول

 أخر الفترة

 األصول= تكمفة 
 الاابتة المباعة

219  +316 (- )471 = 54 
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  8ابترة بمغرت الا األصرولىناك أرباح رأسرمالية ناتجرة مرن بيرع  أنوبما 
 الاابتة تحسب كما يمي: األصولإذا قيمة بيع 

متحصالت 
مبيعات األصول 

 = الاابتة

الاابتة  األصولتكمفة 
 54المباعة 

 األصول+ أرباح بيع 
 8الاابتة

 
 =62 

 . تحسب قيمة االستامارات المباعة باستخدام المعادلة التالية:2
تكمفة 

االستامارات 
 أول الفترة

امارات + تكمفة االست
 المشتراة

( تكمفة االستامارات -)
 أخر الفترة

= تكمفة 
االستامارات 
 المباعة

91  +22 (- )81  =32 
 .3بمغت  االستاماراتىناك خسائر رأسمالية ناتجة من بيع  أنوبما 

 متحصالت مبيعات
 االستامارات =

تكمفة االستامارات 
 32المباعة 

خسائر بيع  -
 3االستامارات 

 
 =29 

 سب قيمة القروض الممنوحة لمغير باستخدام المعادلة التالية:. تح3
قروض أول 

 الفترة
+ قروض جديدة ممنوحة 

 خالل الفترة
( قروض محصمة خالل -)

 الفترة
= قروض 
 أخر الفترة

 51=  12( -) + ؟ 31
  =32   
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 التنويل :  أىشطةثالجًا : صايف التدفكات اليكدية مً 

 كما يمى: ويلمالت أنشطةالنقدية من  يتم حساب صافى التدفقات
   ايتٌُٜٛ أْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

   ( تدفكات ْكد١ٜ مت١ًٜٝٛ داخ١ً:1 
  ×× َتخصالت َٔ شٜاد٠ زأس املاٍ 

  ×× َتخصالت َٔ قسٚض
  ×× َتخصالت َٔ بٝع أضِٗ خص١ٜٓ
  ×× َتخصالت َٔ إصداز ضٓدات

  داخ١ًايتدفكات ايٓكد١ٜ ايت١ًُٜٝٛ اي إمجايٞ
×× 

   ( تدفكات ْكد١ٜ مت١ًٜٝٛ خازج١:2 
  ×× َدفٛعات يصسا٤ أضِٗ خص١ٜٓ  ختفٝض زأس املاٍ(

  ×× ضداد تٛشٜعات ْكد١ٜ عًٞ املطاُٖني 
  ×× ضداد أقطاط قسٚض

  ×× ضداد ايفا٥د٠ ع٢ً ايكسٚض يًػري
  ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايت١ًُٜٝٛ ارتازج١ إمجايٞ

×× 
  ١ ايت١ًُٜٝٛ خالٍ ايفرت٠صايف ايتدفكات ايٓكدٜ

×× 

 : (4مجال )

البيانررات التاليررة مسررتخرجة مررن دفرراتر وسررجالت إحرردى المنشررآت عررن السررنة  -
 )األرقام باأللف جنيو(: 31/12/2119المالية المنتيية في 

 31/12/2018 31/12/2019 حكٛم املًه١ٝ ٚارتصددّٛ
 5000 5500 زأس املاٍ  أضِٗ عاد١ٜ(

 500 700 قسٚض ط١ًٜٛ األجٌ
 200 300 احتٝاطٝات ٚأزباح ستتجص٠

 فإذا عممت ما يمي :
ألرف  311. حصمت المنشأة عمى قروض جديدة من الغير خالل الفترة قردرىا 1

 جنيو  وبمغت أقساط القروض التي سددتيا خالل الفترة ؟.
 ألف جنيو.  251بعد ال رائب عن الفترة مبمغ  األرباح. بمغ صافي 2
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عن السنة المالية  من النشاط التمويميتدفقات النقدية إعداد ال املطلوب:
  عممًا بأن جميع المعامالت التمويمية 31/12/2119المنتيية في 

 تمت نقدًا.
 لـــــاحل
 )األرقام باأللف جنيو( 2119التدفقات النقدية التمويمية عن عام 

   ( تدفكات ْكد١ٜ مت١ًٜٝٛ داخ١ً:1 
  500 احملصٌ َٔ شٜاد٠ زأس املاٍ 

  300 اذتصٍٛ عًٞ قسٚض
  ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايت١ًُٜٝٛ ايداخ١ً إمجايٞ

800 
   ( تدفكات ْكد١ٜ مت١ًٜٝٛ خازج١:2 

  150 تٛشٜعات أزباح ْكدًا عًٞ املطاُٖني 
  100 ضداد أقطاط قسٚض

  ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايت١ًُٜٝٛ ارتازج١ إمجايٞ
 250) 

  ٍ ايفرت٠صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايت١ًُٜٝٛ خال
550 

 مالحظات:
 . تحسب قيمة القروض المسددة باستخدام المعادلة التالية:1

قروض أول 
 الفترة

+ قروض تم الحصول 
 خالل الفترة

( قروض مسددة خالل -)
 الفترة

= قروض 
 أخر الفترة

 711=  ( ؟-) 311 511
   =111  

 ة التالية:عمي المساىمين باستخدام المعادل األرباح. تحسب توزيعات 2
احتياطيات 
وأرباح 
محتجزة 
 أول الفترة

بعد  األرباح+ صافي 
 ال رائب عن الفترة

( توزيعات أرباح عمي -)
 المساىمين

= احتياطيات 
وأرباح محتجزة 

 أول الفترة

 311=  ( ؟-) 251 211
   =151  
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 : (5مجال )
بمغ صافي الربح بعد ال رائب المستخرج من قائمة  المنشآت ىحدأل

ج  فإذا عممت ما 3211مبمغ  31/12/2119دخل عن العام المنتيي في ال
 يمي: )األرقام باأللف جنيو(:

  والزيادة في 211  والزيادة في المخزون 611بمغ النقص في المدينين  -1
  والنقص في 211  والزيادة في اإليرادات المستحقة 311الدائنين 

 .111المصروفات المستحقة 
  كما تم الحصول 2118ج عن عام 811ح بمبمغ تم سداد توزيعات أربا -2

 ج.811عمى قرض طويل األجل خالل نفس العام بمبمغ 
 أصولج نقدا والباقي مقابل 411ج  منيا 611تم زيادة رأس المال بمبمغ  -3

 عينية.
 سددت بشيك. 1611تم شراء أرا ي خالل العام بمبمغ  -4
ج  611يا تكمفت أنج حصمت نقدا  مع العمم 241بمبمغ  آالتتم بيع  -5

 ج.241ومجمع إىالكيا 
ظير  من المصروفات اإلدارية الواردة بقائمة الدخل إىالكات بمبمغ  -6

 ج  1211
ج  ويتوقع 511تفاق مع بنك مصر عمى الحصول عمى قرض بقيمة تم اال -7

 .1/2/2121تحصيل نصفو في 
ج خصما من الحساب الجاري 31بشراء آلة جديدة بمبمغ  المنشأةقامت  -8

 .ا بالبنكألحد مساىميي
 ج.1541بمغ  1/1/2119رصيد النقدية في  -9

 املطلوب:

 تحديد نوع التدفق النقدي. -1
 2119إعداد قائمة التدفقات النقدية عن عام  -2
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 اليكدي: التدفل: حتديد ىوع  أواًل

 قُٝت٘ ْٛع ايتدفل ايٓكدٟ ايبٓد
 600 تصػًٝٞ داخٌ ايٓكص يف املدٜٓني
 200 تصػًٝٞ خازج ايصٜاد٠ يف املدصٕٚ
 300 تصػًٝٞ داخٌ ايصٜاد٠ يف ايدا٥ٓني

 200 تصػًٝٞ خازج ايصٜاد٠ يف اإلٜسادات املطتخك١
 100 تصػًٝٞ خازج ايٓكص يف املصسٚفات املطتخك١

 800 متًٜٛٞ خازج املطدد٠ األزباحتٛشٜعات 
 800 متًٜٛٞ داخٌ قسض طٌٜٛ األجٌ ستص١ً

 400 متًٜٛٞ داخٌ شٜاد٠ زأس املاٍ
 1600 جُازٟ خازجاضت شسا٤ أزاضٞ

 240 اضتجُازٟ داخٌ آالتبٝع 
 : مالحظات ٍامة

صافي  –الخسارة الرأسمالية الناتجة عن بيع اآلالت = امن بيع اآلالت  -1
 القيمة الدفترية لآلالت

 ( خسارة.121( = )241 – 611)  – 241= 
 إلىالعناصر التالية تعتبر تسويات تتم عمى صافي ربح العام لموصول  -2

 : فقات النقدية التشغيميةصافي التد
 أثس ايتط١ٜٛ ع٢ً ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػًٝٞ قُٝت٘ ايبٓد
 داخٌ 120 آالتخطاز٠ بٝع 

 داخٌ 1200 ٖالنات
ج ال يعد 511تفاق مع بنك مصر عمى الحصول عمى قرض بمبمغ اال -3

مبمغ من القرض  أيلم يتم تحصيل  ألنو 2119تدفق نقدى خالل عام 
نما س 2119خالل عام   .2121يتم تحصيمو خالل عام وا 

 ألحد مساىمي الجاريتم شرائيا بشيك من الحساب  التيااللة الجديدة  -4
لم يترتب عمييا خروج نقدية من بنك  ألنوالمنشأة ال تعتبر تدفق نقدى 

 المنشأة.
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 : 2019: إعداد قائنة التدفكات اليكدية عً عاو  ثاىيًا

 2019قائنة التدفكات اليكدية عً عاو 

   ايتصػ١ًٝٝ األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ  أٚال:
  صاف٢ ايدخٌ بعد ايضسا٥ب  َٔ قا١ُ٥ ايدخٌ(

3200 
   :باآلتٜٞتِ تعدًٜ٘ 

( تطٜٛات قا١ُ٥ ايدخٌ  تطٜٛات َتعًك١ بأضاس 1 

 (:االضتخكام
  

  1200 + إٖالنات
  120 آالتخطاز٠ بٝع + 
  

1320 
   اٌَبٓٛد زأس املاٍ ايع ( تطٜٛات ايتػري يف2 

  600 + ايٓكص يف املدٜٓني
  300 + ايصٜاد٠ يف ايدا٥ٓني
  (200   دد( ايصٜاد٠ يف املدصٕٚ

  (200   دد( ايصٜاد٠ يف اإلٜسادات املطتخك١
  (100   دد( ايٓكص يف املصسٚفات املطتخك١

  
400 

  (1صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ األْصط١ ايتصػ١ًٝٝ  
4920 

   االضتجُاز١ٜٓكد١ٜ َٔ األْصط١ ثاْٝا: ايتدفكات اي
  240 آالتَتخصالت َٔ بٝع  :تدفكات داخ١ً

  (1600  أزاضَٞدفٛعات يصسا٤  :( تدفكات خازج١- 
  (2  االضتجُاز١ٜصاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ األْصط١ 

 1360) 
   ثايجًا: ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ األْصط١ ايت١ًُٜٝٛ

   تدفكات داخ١ً
  800 ض ط١ًٜٛ األجٌَتخصالت َٔ قسٚ

  400 َتخصالت َٔ شٜاد٠ زأس املاٍ
  (800  تٛشٜعات أزباح َطدد٠ :( تدفكات خازج١- 

  (3صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ األْصط١ ايت١ًُٜٝٛ 
400 

 ±( 2  ±( 1 ( = 4صايف ايتػري يف ايٓكد١ٜ خالٍ ايفرت٠  

 3) 
 

3960 

  (5 + زصٝد ايٓكد١ٜ أٍٚ ايفرت٠  
1540 

  (5( +  4( =  6د ايٓكد١ٜ آخس ايفرت٠   زصٝ
5500 
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 : األداءاشتدداو قائنة التدفكات اليكدية يف تكييه  :4/6

 التدفقات تحميل أساليب من ىاماً  أسموباً  النقدية التدفقات نسب تشكل
 النسب ىذه تطور أن يالحظ و مفةالمخت المنشآت في األداء تقييم و النقدية

 الدخل بقوائم المرتبطة تقميديةال المالية بالنسب مقارنة بطيئاً  كان استخداماتياو 
 النقدية التدفقات قائمة اعتبار في التأخير إلي ذلك يعود حيث المالي الو عو 

 جانب إلي القائمة ىذه بإصدار إلزاميا و المنشآت مطالبة و   أساسية قائمة
 قائمة أىمية من أىميتيا النقدية التدفقات نسب وتكتسب   األخرى المالية القوائم
 ىي و النقدي التدفق عن معمومات القائمة ىذه ت م حيث النقدي التدفق

 التي الساكنة المعمومات من أف ل بشكل عمييا االعتماد يمكن التي المعمومات
 سيولة عمى الحكم بمجاالت يتعمق فيما خاصة و التقميدية القوائم تت منيا

 .المنشآت ستمراريةاو 
د من يعد قائمة التدفقات النقدية )المؤسسات يجي أنأنو يجب  كما

المالية ر  البنوك ر المستامرين ر المديرين الماليين ر ..... الخ ( استخدام ىذه 
القائمة في تقييم أداء المنشآت ر حيث أنيا ليست قائمة صماء    تعد الستكمال 

الستنتاج القوائم المالية طبقًا لمتطمبات الجيات الرسمية   بل يتم إعردادىا 
والتي يمكن  العديد من العالقات التي تو ح مجموعة من المؤشرات اليامة

 عر يا فيمايمي :
 ويمكن تمخيص أىم ىذه المؤشرات في:     

 رورة تحقيق تدفقات نقدية موجبة من النشاط التشغيمي   فمرن المعرروف  (1
اديرة   وأن يرتم تمويمرو ذاتيرًا فري األحروال الع أنالنشاط التشغيمي ينبغي  أن

المجوء إلي مصادر التمويل الخارجية يعد أمرًا استانائيًا  مال تمررويل شررراء 
كميرررة كبيرررة مررن الخرررامات عنرردما يتسررم إنتررراجيا بالمررروسمية ) تمويررل شررراء 
أقطرران لشررركات الغررزل   تمويررل شررراء القصررب لمصررانع السرركر ( ومررن اررم 

يعتبررر مؤشرررًا عمرري  يميالتشررغفررإن تحقيررق ترردفقات نقديررة سررالبة مررن النشرراط 
 .األداء عف 
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أخري قد تظير التدفقات النقدية من النشاط التشغيمي عجزًا  أنشطةوفي 
نتيجة اإلنفاق عمي عمميات تشغيل قد تستمر أكار من فترة مالية ) نشاط 
المقاوالت ر أوامر التشغيل الصناعية (  وحتى ال تتعرض المنشأة لمشاكل 

من العمميات  يجب دراسة وقت التدفقات النقديةالعجز في السيولة النقدية 
 تحت التنفيذ لمواجية االلتزامات.

  المصدر التشغيمييعتبر صافي التدفقات النقدية الموجبة من النشاط  (2
الرئيسي لسداد التدفقات النقدية الخارجة والحكم عمي مدي كفايتيا   

 تكفي: أنلذا فإنو من المتوقع 
 .األرباحسداد توزيعات  -
التشغيمية لحين تحقيق  األنشطةتغطية التدفقات النقدية الخارجة من  -

 تدفقات نقدية جديدة موجبة.
االستامار بالمنشأة ر  أنشطةتغطية التدفقات النقدية المستخدمة في  -

كميًا بصفة أساسية   وجزئيًا في حاالت خاصة كما سبق اإلشارة ر 
ويل الداخمية  ام تعتمد أواًل عمي مصادر التم أنفالتوسعات يجب 

 مصادر التمويل الخارجية في حالة الحاجة إلييا
التمويل كسداد  أنشطةتغطية التدفقات النقدية المستخدمة في  -

 .القروض أقساط   وسداد األرباحتوزيعات 
والخصوم المتداولة اي التغير في صافي رأس  األصولتو ح تسويات  (3

فقات النقدية باستخدام الطريقة غير المال العامل ر وتظير إعرداد قائمة التد
والخصوم  األصول إدارةالمباشرة مؤشرات عامة عن كفاءة المنشأة في 

المتداولة   فنقص المخزون يعتبر بصفة عامة مؤشرًا جيدًا   ونقص 
أرصدة العمالء وانخفاض مردودات المبيعات يعتبر مؤشرًا عمي ارتفاع 

 ل.المنشأة لالئتمان والتحصي إدارةكفاءة 

يمكررن اسررتنتاج تررأاير بعررض اإلجررراءات المتخررذة خررالل الفترررة الماليررة عمرري  (4
 التدفقات المالية مستقباًل كما يمي:

  وجرررود تغيرررر موجرررب فررري الررردائنين يرررؤدي إلررري زيرررادة صرررافي التررردفقات
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ذلررك يعتبررر مؤشرررًا جيرردًا فرري الفترررة  أنالنقديررة الموجبررة   وبررالرغم مررن 
يشررير إلرري زيررادة الترردفقات النقديررة لمخررارج المعررد عنيررا القائمررة إال  إنررو 

فررري الفتررررة التاليرررة ليرررا   واحتمرررال تعررررض المنشرررأة إلررري مشررركالت فررري 
 السيولة النقدية.

  زيرررادة الرصيررررد النقررردي فرررري نيايرررة الفتررررة لتحقيرررق تررردفقات موجبرررة مررررن
الاالاة ) تشغيل ر استامار ر تمويل ( قد يعكس رغبة المنشأة  األنشطة

ن خالل الفترة المعد عنيا القوائم المالية األمر الرذي في إظيار التحس
يؤدي إلي اتخاذ اإلدارة قرارًا بترأخير سرداد مسرتحقات بعرض المروردين 

 أو تأخير سداد أعباء التمويل وأقساط القروض.

االستامار موقع المنشأة من  أنشطةيو ح صافي التدفقات النقدية من  (5
 دورة حياتيا عمي النحو التالي:

 المنشرأة فري  أنور صافي تدفقات نقدية سالبة بقيمة كبيررة يو رح ظي
 مرحمة توسع   أو عمي األقل في مرحمة إحالل وتجديد لؤلصول .

  المنشأة في  أنظيور صافي تدفقات نقدية موجبة بقيمة كبيرة يو ح
ببيع جزء كبير من  اً مرحمة انكماش   فقد تكون اإلدارة اتخذت قرار 

 ألجل لتغطية عجز السيولة أو لسداد االلتزامات.االستامارات طويمة ا
  أنظيور صافي تدفقات نقدية موجبة أو سالبة بمبالغ  ئيمة يو ح 

 المنشأة في مرحمة استقرار بعد إجراء توسعات أو قبميا.
التمويل النتائل السابقة فزيادة  أنشطةتؤكد طبيعة التدفقات النقدية من  (6

القروض طويمة األجل تو ح وجود نشاط من  الداخمةالتدفقات النقدية 
اابتة أو استكمال مشروعات تحت  أصولاستاماري قد يتمال في شراء 

 التنفيذ. 

وعمي الرغم من المؤشرات التي يمكن استنتاجيا والتي سبق اإلشارة إلييا        
وظيفة قائمة التدفقات النقدية بصفة أساسية   ىي وظيفة   أنيجب تو يح 
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فسيرية ( فقط   ولكنيا ال تقترح أساليب عالج   وبالتالي فيي تشخيصية ) ت
 . مكممة لمتحميل المالي لمقوائم المالية

ويكشررف تحميررل الترردفقات النقديررة عررن بعررض الجوانررب الترري ال يو ررحيا  
تحميل قرائمتي المركرز المرالي والردخل مارل: مقردار التردفقات النقديرة ومردى جرودة 

 األنشررطةة  األىميررة النسرربية لمصررادر النقديررة مررن الربحيررة وتأايرىررا عمررى السرريول
المختمفة والي أي مدى يمكن االعتماد عمى التدفقات النقدية لتمويل االحتياجات 

 التمويمية الحالية والمستقبمية
من الممكن الوصول إلي مؤشرات ىامة يكشف عنيا تحميل قائمة 

بعيما من ييتم بتحميل يت أنن من المف ل دفقات  النقدية   لذا فيناك مجاالالت
 ىذه القائمة:

 "اجملال األول : نفاءة توليد تدفكات ىكدية. 
 Cash Generating  Efficiency " 

ىرري قرردرة المنشررأة عمرري الحصررول عمرري ترردفقات نقديررة موجبررة باسررتخدام 
العمميات الجارية   لذا فمن المناسب االسترشاد ببعض النسب التي تساعد عمي 

 لنقدية.قياس كفاءة توليد ا
 " Free Cash Flow "اجملال الجاىي : التدفل اليكدي احلر.    

يعرف التدفق النقدي الحر بأنو مقدار النقدية المتبقية بعد استبعاد 
التشغيمية عند المستوى  أنشطتياالمبالغ التي تمتزم المنشأة بدفعيا الستمرار 

  ريبة الدخل   المخطط ليا   وتشمل تمك المبالغ عمميات التشغيل الجارية
 .  وصافي اإلنفاق الرأسمالي األرباحالفوائد وتوزيعات 
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اليصب واملؤشرات املالية املصتدرجة مً قائنة التدفكات : 4/7
 : اليكدية

 فررري النقديرررة التررردفقات نسرررب اسرررتخدام أىميرررة عمرررى المحاسررربي األدب أكرررد
 مرن لررغما عمرى المنشآت بعض بإفالس التنبؤ حاالت خاصة الحاالت من كاير

 ال بأنررو ( السرريعة السريولة نسربة   الترداول )نسربة التقميديرة السريولة نسرب إظيرار
 . المنشآت تمك لدي مالية مشاكل توجد

ولررررذلك يكررررون مررررن ال ررررروري تحميررررل المعمومررررات الترررري تت ررررمنيا قائمررررة 
 التدفقات النقدية من خالل النسب والمؤشرات التالية: 

 :Operating Index  مؤشر اليشاط التشػيلي :4/7/1

 = َؤشس ايٓصاط ايتصػًٝٞ

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 صايف ايسبح قبٌ ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب

 + ايفٛا٥د + ايضسا٥ب ايسبحصايف ايسبح قبٌ ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب = صايف 

  عائد التدفل اليكدي التشػيلي )مؤشر اليكدية التشػيلي(: 4/7/2
Operating cash Index 

التشرررغيمية إلرررري  األنشررررطةمرررن  النقرررديعبرررارة عرررن نسرررربة صرررافي الترررردفق 
 كما يمي: اصافي الربح ويتم حسابي

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  = عا٥د ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػًٝٞ

 صايف ايسبح بعد ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب

لمستمرة مراعاة استبعاد اإليرادات المتعمقة باألنشطة غير ا وينبغي
 . )التي توقفت(

عمى توليد تدفقات نقدية  المنشأةتبين ىذه النسبة مدى قدرة أرباح 
تشغيمية   وتختمف ىذه النسبة عن النسبة السابقة في أنيا تأخذ بعين االعتبار 
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المحاسبية ومدى  األرباحوارتفاع ىذه النسبة يدل عمى جودة    الفوائد وال رائب
 .   التشغيمية األنشطةمن  النقدي تحقيق التدفق فيمساىمتيا 

 : ىصبة التدفل اليكدي التشػيلي إلي املبيعات : 4/7/3

التشغيل إلي  أنشطةعبارة عن نسبة صافي التدفقات النقدية من 
 كما يمي: االمبيعات ويتم حسابي

ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػًٝٞ إيٞ  ١ْطب

 املبٝعات

 

= 
 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 صايف املبٝعات

ويدل ارتفاع ىذه النسبة عمى نجاح وكفاءة سياسة االئتمان والتحصيل 
 .تحصيل النقدية من عمالئيا فيالمتبعة بالمنشأة  

 :التدفل اليكدي التشػيلي إىل األصول ىصبة  : 4/7/4

التشغيل  أنشطةتنتل ىذه النسبة من نسبة صافي التدفقات النقدية من       
 ويتم حسابو  كما يمي: األصول ماليإجإلي متوسط 

إيٞ  ايتصػًٝٞ ايتدفل ايٓكدْٟطب١ 

 األصٍٛ

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =

 األصٍٛ إمجايَٞتٛضط 

 األصول إجماليالفترة + أول  في األصول إجمالي= )  األصول يلامجإمتوسط   {
 } 2÷ فترة( آخر الخالل 
عمى توليد تدفقات نقدية تشغيمية من  نشأةالموتبين ىذه النسبة قدرة 

عمى  وكمما ارتفعت ىذه النسبة كمما كان ذلك دليالً    أصولياخالل استخدام 
 .لممنشأةالمرونة المالية 

 : التدفل اليكدي التشػيلي إىل حكوم امللهية ىصبة  :4/7/5

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١ٔ َ ايٓكدٟصايف ايتدفل  = ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػًٝٞ إيٞ حكٛم املًه١ْٝطب١ 

 حكٛم املًه١ٝ

تبررين ىررذه النسرربة العائررد عمررى حقرروق الممكيررة مررن الترردفقات النقديررة مررن 
 التشغيمية األنشطة
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 االلتسامات إلي التشػيلي اليشاط مً اليكدية التدفكات ىصبة :4/7/6
 : ( اليكدي التدفل نفاية ) املتداولة

 ىذه تأخذ و   النقدي قالتدف كفاية بنسبة النسبة ىذه أي ا وتعرف
 : التالية الصيغة النسبة

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  = ايٓكدٟنفا١ٜ ايتدفل 

 االيتصاَات املتداٚي١

يتكون البسط من صافى التدفقات النقدية من النشاط التشغيمي و المقرام 
المنشرأة سردادىا االلتزامات المتداولة و ىي االلتزامرات الواجرب عمرى  إجماليىو 

كرررالقروض القصررريرة األجرررل   و أوراق الررردفع    األجرررلخرررالل فتررررة ماليرررة قصررريرة 
 .والدائنون

عمررررررى توليررررررد الترررررردفقات النقديررررررة  المنشررررررآتوتقرررررريس ىررررررذه النسرررررربة قرررررردرة 
زيرررررررادة  أنالالزمرررررررة لمقابمرررررررة و تغطيرررررررة االلتزامرررررررات القصررررررريرة األجرررررررل   حيرررررررث 

  ىررررررذا و تقرررررراس مؤشرررررررات  ىررررررذه النسرررررربة يعبررررررر عررررررن السرررررريولة الجيرررررردة لممنشررررررأة
 ىررررررذهكررررررل األحرررررروال الحكرررررم عمررررررى مؤشررررررر  فرررررري النسرررررربة بررررررالمرات و يجرررررب ىرررررذه

النسررررررربة مرررررررن خرررررررالل مقارنتيرررررررا بمعررررررردل الصرررررررناعة الرررررررذي تنتمررررررري لرررررررو المنشرررررررأة 
 . المعدالت من قطاع آلخر ىذهالختالف 

 إمجــالي إلــي التشــػيلي اليشــاط مــً اليكديــة التــدفكات ىصــبة :4/7/7 
 : االلتسامات

َٔ ايٓصاط ايتصػًٝٞ  ايٓكدٟدفل ْطب١ ايت

 االيتصاَات إمجايٞ إىل

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =

 االيتصاَات إمجايٞ

 المنشأة قدرة يبين جيداً  مؤشراً  ذلك كان كمما النسبة ىذه ارتفعت كمما
 في والدائنون )البنوك( المقر ون اقة زيادة ام ومن   التزاماتيا تغطية عمى
 ىذه وزيادة المحددة. مواعيدىا في بالتزاماتيا الوفاء عمى المنشأة قدره ىمد

 عمى الحصول في كبيره مرونة المنشأة ويمنح لالئتمان اً جيد اً مؤشر  تعد النسبة
 . الالزم التمويل
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  املتداولة االلتسامات إلي التشػيلي اليشاط تدفكات مً املتبكي ::4/7/8

cash operating Retained 
 من النقدية تدفقاتال صافي من المتبقي بسطيا في النسبة هىذ ت م

 صافى من النقدية األسيم توزيعات طرح بعد يستخرج ما ىو و التشغيمي النشاط
 من المطموب المتداولة االلتزامات من المقام يتكون و التشغيمي النشاط تدفقات
 الصيغة النسبة ىذه تأخذو  شيرًا( 12) واحدة مالية فترة خالل سدادىا المنشأة
  : التالي

 ايٓكد١ٜ األزباحتٛشٜعات  -ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  = 

 االيتصاَات املتداٚي١إمجايٞ 

 سداد عمى المنشآت قدره إظيار ىو النسبة ىذه يميز ما أىم أن كما
 النقدية التوزيعات سداد بعد التشغيل تدفقات صافى من األجل القصيرة ديونيا

 عدد عمى الحصول حيث السابقة النسب في ىو كما ىنا الحال و لممساىمين
 االلتزامات لسداد الالزمة النقدية توفير في المنشأة نجاح يبين مرتفع مرات

 . المتداولة
 : الديوٌ فوائد إلي التشػيلية اليكدية التدفكات يفاص ىصبة  :4/7/9

 التالية: بالصيغة النسبة ىذه عن التعبير يتم

 ايفٛا٥د املدفٛع١ + ايضسا٥ب + ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟيف ايتدفل صا = 

 ايفٛا٥د املدفٛع١

 الديون لفوائد التشغيمية دفقاتالت تغطية مرات عدد النسبة ىذه تبين
 بينما   فوائد إلي المحققة األرباح تغطية نسبة مقام مع النسبة ىذه مقام يتشابوو 

 تدفقات بصافي النسبة ىذه تبدأ حيث يمامن كل بسط في النسبتان تختمف
 صافى من بدالً  المدفوعة ال رائب و الفوائد إلييا م افاً  التشغيمي النشاط
 المنشأة قدرة عمى أف ل مدلوالً  تعطي النسبة ىذه يجعل قد ما ىو و   الربح
 عن تعبر التشغيمية النقدية التدفقات أن إلي يعود ىذا و   الديون تغطية في
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 بنفس ذلك عن الربح صافى يعبر ال بينما   المنشأة في المتوفر نقدال حقيقة
 أساس عمى يكون الربح صافى احتساب أن باالعتبار أخدنا ما إذا المقدار

 عالية مؤشرات الجيدة المالية األو اع ذات المنشآت تظير و .ىذا االستحقاق
 . النسبة ىذه من

 إلي التشػيلي اطاليش مً اليكدية التدفكات صافى ىصبة :4/7/01
 الرأمسالية اليفكات

 : التالية بالصيغة النسبة ىذه تظير و

َٔ ايٓصاط ايتصػًٝٞ  ايٓكدْٟطب١ ايتدفل 

 ايٓفكات ايسأمساي١ٝ إىل

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =

 ايٓفكات ايسأمساي١ٝ

 الاابترررة األصرررول شرررراء عمرررى ينفرررق مرررا كرررل الرأسرررمالية النفقرررات تشرررملو 
 النسربة ىرذه تبينرو مرا أىرم و   المممروس غير و منيا الممموس ( األجل الطويمة)

 بإنفراق المنشرأة قيرام بعرد حتري المسرتحقة الرديون داسردو  تغطيرة عمى المنشأة قدرة
 المرتفرع المؤشرر حيث اإلنتاجية ألصوليا تحديايا أو شرائيا و الرأسمالية نفقاتيا
 مواعيردىا فري المسرتحقة ديرونيم سرداد عمرى الرديون أصرحاب يطمرئن النسبة ليذه

 المنشررأة أن معناىررا النسرربة ىررذه فرري 1 مررن أكاررر عمررى الحصررول لعررل و المحررددة
 اسررررتاماراتيا تجرررراه التزاماتيررررا لمقابمررررة الالزمررررة النقديررررة الترررردفقات و األمرررروال لرررردييا

 أنرو إال   التزاماتيرا و ديونيرا لتغطية األموال ىذه من وفرة لدييا و بل الرأسمالية
 مرررن أو آلخرررر قطررراع مرررن تختمرررف النسررربة ىرررذه مؤشررررات أن إلررري اإلشرررارة يجرررب

 تمرك أو القطراع ىذا قبل من تمارس التي األنشطة طبيعة حسب ألخري صناعة
 . الصناعة
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 إلي التشػيلي اليشاط مً اليكدية التدفكات صايف ىصبة:4/7/11
 اليكدية األرباح توزيعات

 : التالية الصيغة تأخذو  

ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ ايٓصاط  صايفْطب١ 

 األزباحايتصػًٝٞ إىل تٛشٜعات 

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =

 ايٓكد١ٜ األزباحتٛشٜعات 

عمررى قرردرة المنشررأة عمررى تغطيررة  إيجابيرراً  ويعررد ارتفرراع ىررذه النسرربة مؤشررراً 
المتبعرة ومرن ارم طمأنرو المسرتامرين والمسراىمين عمرى السياسرة  األرباحتوزيعات 
دى ابررررات واسررررتقرار ىررررذه مررررو  األربرررراحمجررررال توزيررررع  فرررري المنشررررأة إدارةمررررن قبررررل 
 .السنوات القادمة فيالسياسة 

 التشػيلية اليكدية التدفكات مً العادي الصَه .ىصيب4/7/12

 التالية الصيغة تأخذو 

ايتدفكات  َٔ ايعادٟ ايطِٗ ْصٝب

 ايتصػ١ًٝٝ ايٓكد١ٜ

= 
 -ايتصػ١ًٝٝ ١األْصطَٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 املُتاش٠ األضِٗتٛشٜعات 

 ايعاد١ٜ األضِٗعدد 

تبين ىذه النسبة حصة السيم العادي من صافي التدفقات النقدية من 
النقدية وارتفاع ىذه النسبة  األرباحالتشغيمية وقدرة المنشأة عمى توزيع  األنشطة

 النقدية  احاألربعمى زيادة قدرة المنشأة عمى توزيع  إيجابياً  يعد مؤشراً 
 : ىصبة تػطية الفوائد :4/7/13

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  = ْطب١ تػط١ٝ ايفٛا٥د 

 ايفٛا٥د املد١ٜٓ املدفٛع١

تبين ىرذه النسربة قردره المنشرأة عمرى توليرد تردفقات نقديرة تشرغيمية لمقابمرة 
طمأنرررررو  إلرررررى وتغطيرررررة الفوائرررررد المدينرررررة المدفوعرررررة  وارتفررررراع ىرررررذه النسررررربة يرررررؤدى

 مواعيدىا فيالمقر ين )البنوك( عمى مدى قدره المنشأة عمى سداد الفوائد 
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 إىلالتشػيلية  األىشطةمً  اليكديىصبة صايف التدفل : 4/7/14
 : االشتجنارية والتنويلية األىشطةالتدفكات اليكدية اخلارجة مً 

 

ايتصػًٝٞ  ايٓكدٟايتدفل ْطب١ 

ايتدفكات ارتازج١ َٔ  إىل

 ايتٌُٜٛ ٚاالضتجُاز أْصط١

= 
 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

االضتجُاز١ٜ  األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ارتازج١ َٔ  إمجايٞ

 ٚايت١ًُٜٝٛ

مدى كفاية صافى التدفقات النقدية التشغيمية  إلىوتشير ىذه النسبة 
داد الديون الاابتة وس األصولكشراء  االستامارية والتمويمية األنشطةلتغطية 

ايو تدفقات نقدية  أوالنقدية  األرباحوالقروض المستحقة الدفع وسداد توزيعات 
االستامارية والتمويمية بالمنشأة  وارتفاع ىذه النسبة يعد  باألنشطةخارجة تتعمق 

 فيمؤشرا جيدا عمى وجود سيولة كافية بالمنشأة تمكنيا من البقاء واالستمرار 
عامة كمما  وبصفةرئيسية مشاكل  أوصعوبات  أيونشاطيا مستقبال دون 

عمى الدائنين والمالك  المنشأةاقتربت ىذه النسبة من الصفر كمما زاد اعتماد 
   والعكس صحيح اإل افيطمب المزيد من التمويل  في
 :احلر اليكديالتدفل  :4/7/15

الحر بانو ذلك الجزء المتبقي من النقدية بعد  النقدييعرف التدفق 
الغ التي تمتزم المنشاة بدفعيا الستمرار القيام بأنشطتيا وفقا لممستوى خصم المب

 :المخطط ويندرج تحت ىذه المبالغ التي تمتزم بيا المنشاة ما يمى
  ال ريبة عمى الدخلو المدينة    الفائدة  و  المبالغ الالزمة لمعمميات المستمرة -

 .صافى اإلنفاق الرأسمالي   األرباحتوزيع و 
تسدد حتى ال تتخرذ  أنة الالزمة لتغطية ىذه االرتباطات يجب النقدي أن

إجرراءات مررن الجيررات الخارجيررة  قررد ت رر بسررمعة المنشررأة   وبالنسرربة لتوزيعررات 
توزيررع  أنوبررالرغم مررن أنيررا ال تعتبررر أمرررًا ممزمررًا إذا رأي مجمررس اإلدارة  األربرراح
 1981لسرررنة  (159قرررانون رقرررم )  {قرررد ي رررر بمركرررز السررريولة بالشرررركة  األربرراح

إال إنيرا التزامرًا قبرل المسرراىمين  }(  43بإصدار قانون شركات األمروال ر مادة ) 
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ذا حجبت  أو تم توزيع جزء  ئياًل منيا فإن ىرذا قرد يرؤار عمري عالقرة  األرباحوا 
 مجمس اإلدارة بالمساىمين

   ويتم حساب التدفق النقدي الحر  وفقا لممعادلة التالية:

 
 

ايتدفل ايٓكدٟ 

 ذتسا

 

= 
 صايف ايتدفكات 

 ايٓكد١ٜ َٔ

 أْصط١ 

 ايتصػٌٝ

 

- 

 

 األزباح

 املٛشع١

 

- 

املدفدٛعات 

 أصٍٛيصسا٤ 

 ثابت١

 

 

+ 
املكبٛضات 

َٔ بٝع 

 األصٍٛ

  

 نستنتل ما يمي: أنومن ناتل المعادلة السابقة يمكن 
  المنشرررأة قامرررت  أن  فرررإن ذلرررك يعنررري  موجبااااً إذا كررران التررردفق النقررردي الحرررر

ع التزاماتيا النقدية المخططة ولدييا فائض مرن النقديرة )مقردار بتغطية جمي
جرررررراءتخفررررريض الرررررديون  فرررررييسرررررتخدم  أنالحرررررر( يمكرررررن  النقرررررديالتررررردفق   وا 

 المنشأة. فيالتوسعات الالزمة 
  فررررإن ذلررررك يعنرررري أنررررو يجررررب عمررررى   سااااالباً إذا كرررران الترررردفق النقرررردي الحررررر  

القتراض أو إصدار المنشأة التصرف في االستامارات عن طريق البيع أو ا
ذا اسرتمر  أسيم في األجل القصير لالستمرار عند المستويات المخططة. وا 
التدفق النقدي الحرر سرالبًا لمعديرد مرن السرنوات المتتاليرة   فإنرو قرد ال يكرون 

 المستقبل. فياالستمرارية  المنشأةبمقدور 
 : نفاية الرصيد اليكدي :4/7/16

خالل الاالاة واألرصدة الدائنة  أنو ولحساب النقدية المتاحة لسداد
في ) دائنو  التوزيعات ر  تمالوالتي  شيور األولي من الفترة المالية التالية

ال رائب المستحقة ر المصروفات المستحقة ر ..... الخ ( وحتى يمكن الحكم 
 المعادالت اآلتية: استخدامعمي مدي كفاية الرصيد النقدي   يتم 

 األزصد٠ ايدا١ٓ٥ - خس املد٠آيٓكد١ٜ زصٝد ا = ايٓكد١ٜ املتاح١
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 ولتحديد الفترة التي تكفي فييا النقدية المتاحة :     

 X 365 ايٓكد١ٜ املتاح١ = ايفرت٠   باألٜاّ (
 ايتصػٌٝ أْصط١صاف٢ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

نستنتل الفترة التي يكفي فييا الرصيد النقدي لسداد  أنمما يمكن معو 
يرة األجل خالل الفترة التالية قبل توليد نقدية موجبة جديدة من االلتزامات قص

 التشغيل. أنشطة
 ما يمي إلى اإلشارةىذا  وفى  وء ما سبق يمكن  
تحميل التدفقات النقدية  أساليبمن  ىاماً تعد نسب التدفقات النقدية أسموبًا  .1

 .المنشآتمجاالت الحكم عمى سيولة واستمرارية  فيوخاصو 
غرض من دراسة قائمة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية والبنوك ال أن .2

ال مان  أنالمانحة لالئتمان ىو تالفي مخاطر تعار العمالء   حيث 
الحقيقي لمجيات المانحة لالئتمان ىو مقدرة المنشأة عمي تحقيق أرباح   

درة األموال وق إدارةمقرونة بكفاءة عالية في  األرباحتكون ىذه  أنبشرط 
عالية عمي توليد تدفقات نقدية موجبة من التشغيل تفي بالمحافظة عمي 

 .المستويات المخططة
 فيال تعتبر نسب التدفقات النقدية بديال عن النسب  التقميدية المستخدمة  .3

 .الماليالتحميل 
بنسب التدفقات النقدية  الحاليالعام  فييجب مقارنة نسب التدفقات النقدية  .4

بنسب القطاع الذي تنتمى لو المنشأة وذلك لغرض  أوات السابقة السنو  في
 .المنشآت أداءتقييم  في أىميةالحصول عمى نتائل ومؤشرات تفصيمية أكار 

 : (6مجال )

إلي  1/1/2119فيما يمي قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من  -
31/12/2119 : 
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 : شسن١   ستُد َٓصاٟٚ ( يًصٓاعات املتها١ًَ 

 : ايتصػٌٝ أْصط١كات ايٓكد١ٜ َٔ ايتدف

ايك١ُٝ باأليف 

 جٓٝ٘

صايف ايسبح بعد ايضسا٥ب    149 8 
 أْصط١تعدٜالت يتط١ٜٛ صايف ايسبح َع ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ   

 ايتصػٌٝ  

 

 3 735  +( اإلٖالنات  
 740  +( شتصصات خبالف اإلٖالى 
 ( 283   ( شتصصات اْتف٢ ايػسض َٓٗا-  
 ( 11   زأمساي١ٝ( أزباح -   
 12 330 أزباح  ايتصػٌٝ قبٌ ايتػري يف زأس املاٍ ايعاٌَ  
 42 ايٓكص يف املدصٕٚ  
 ( 1 108   ايصٜاد٠ يف املدٜٕٓٛ  
 ( 2 102   ايصٜاد٠ يف اذتطابات املد١ٜٓ  
 ( 168   ايٓكص يف ايدا٥ٕٓٛ  
 1 719 ايصٜاد٠ يف اذتطابات ايدا١ٓ٥ ٚاملصسٚفات املطتخك١  
 10 713 ايتصػٌٝ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايٓاجت١ َٔ   

  َٔ االضتجُاز: أْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ  
 65 +  َتخصالت َٔ بٝع اضتجُازات

 ( 5 043   َدفٛعات عٔ َصسٚعات حتت ايتٓفٝر  -
 ( 409   ثابت١ أصٍَٛدفٛعات يصسا٤  - 
 ( 5 387   ضتجُازاال أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ املطتدد١َ يف   

  َٔ ايتٌُٜٛ: أْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ  
 ( 8 948   املدفٛع١ األزباحتٛشٜعات   
 ( 8 948   ايتٌُٜٛ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ املطتدد١َ يف   
 ( 3 622   صايف ايتػري يف ايٓكد١ٜ َٚا يف حهُٗا خالٍ ايفرت٠  
 7 218 +ايٓكد١ٜ َٚا يف حهُٗا أٍٚ ايفرت٠  
 3 596 = ايٓكد١ٜ َٚا يف حهُٗا أخس ايفرت٠ 
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 : 31/12/2119 في من المركز المالي وقائمة الدخل معمومات البعض 
الف جنيو   قرض قصير 2568 الدائنة والمصروفات المستحقة األرصدة -

الاابتة  األصولالف  قيمة  1251 األجلالف  قرض طويل  511 األجل
صافي المبيعات  . اابتة صولأالف مشتريات  419الف   21786
  إجمالي األصول آخر 48841  إجمالي األصول أول الفترة  24134
 .  48341الفترة 
 اداء المنشأةتحميل قائمة التدفقات النقدية لغرض تقييم  :املطلوب 

 حتًٌٝ قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ

 نفاءة احلصول علي تدفكات ىكدية:  

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  = .عا٥د ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػ1ًٞٝ

 صايف ايسبح بعد ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب

 

 %  131.46  = 10 713 =  ايتصػًٝٞ عا٥د ايتدفل ايٓكدٟ
149 8 

مرررة     1.31ترروفر عائرد ترردفق نقردي جيررد يعرادل   أناسرتطاعت المنشراة 
مررررة مقررردار  1.31ممرررا يعنررري القررردرة عمررري توليرررد تررردفقات نقديرررة موجبرررة تسررراوي 

 صافي الدخل.
ايتدفل ايٓكدٟ ايتصػًٝٞ إيٞ ْطب١ 

 املبٝعات

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =

 صايف املبٝعات

 = إيٞ املبٝعات ايتصػًٝٞ ايتدفل ايٓكدْٟطب١ 
 

713 10 = 44.57   % 
034 24 

مرن صرافي  % 44.57تولرد عائرد تردفق نقردي قردره  أناستطاعت المنشراة  -
ومررن اررم  .ضااعي ةالنقديررة المتولرردة مررن المبيعررات  أنمبيعاتيررا   ممررا يعنرري 

  عف كفاءة قسم االئتمان والتحصيل بالمنشأة
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 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  =   األصٍٛإيٞ  ًٞٝػصتيا .ايتدفل ايٓكد3ٟ

 األصٍٛ إمجايَٞتٛضط 

 = األصٍٛإيٞ  ايتصػًٝٞ ايتدفل ايٓكدٟ

 

713 10 = 22.05   % 
  840 48  +340 48  ÷ )2 

صررافى الترردفقات النقديررة مررن التشررغيل إلرري  أنويالحررظ مررن النسرربة السررابقة  -
أقرررل مرررن التررردفقات النقديرررة     مرررن التشرررغيل إلررري المبيعرررات ألن  األصرررول

متوسرررط ÷ ) المبيعرررات     األصرررولالمنشرررأة لررردييا معررردل  رررعيف لررردوران 
 (. األصولصافي 

 أنعائد التدفق النقدي لممنشأة يعتبر جيدًا ر نسبيًا ر إال  أنعتبار وبا     
كفاءة المنشأة في توليد تدفقات نقدية من  أنالنسبتين األخيرتين تو حان 

 .ضعي ةالتشغيل  أنشطة
 التدفل اليكدي احلر:

 
ايتدفل 

ايٓكدٟ 

 اذتس

 

= 
صايف 

 ايتدفكات 

 ايٓكد١ٜ َٔ

 أْصط١ 

 ايتصػٌٝ

 

- 

 

 األزباح

 شع١املٛ

 

- 

املدفدٛعات 

 أصٍٛ يصسا٤

 ثابت١

 

 

+ 
 

بٝع  املكبٛضات َٔ

 األصٍٛ

  

 

 أيف جِ 1 421 = 65 + 409 - 8 948 - 10 713 = ايتدفل ايٓكدٟ اذتس

ناتل التدفق النقدي الحر ظير موجبًا إال أنو غير كافي  أنبالرغم من      
نية ر انتياء فترة اإلعفاء المستقبمية ) مستنتل من الميزا المنشأةلمقابمة التزامات 

ال ريبي   سداد إتاوة مميون جنيو عمي أربعة سنوات إلحدى الجيات الحكومية 
المنشأة في حاجة إلي  أنأخري ( مما يعني  لمنشأةحتى ال يتم منح ترخيص 

زيادة التدفقات النقدية من نشاط التشغيل أو المجروء إلي التمويل الخارجري من 
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سيم ( أومن القروض والتسييالت االئتمانية   والعمل المساىمين ) إصدار أ
ال فإنيا قد تواجو صعوبات في سداد االلتزامات  عمي تخفيض الديون وا 

 المستقبمية.
 حتليل مدي نفاية الرصيد اليكدي:

ألف جم ) معمومات  2568الدائنة و المصروفات المستحقة  األرصدة -
يا ( مبالغ متوقع سدادىا خالل من الميزانية واإلي احات المتممة ل تستخرج

 : المالية التالي الاالاة شيور األولي من الفترة
 

 

 املتاح١ ايٓكد١ٜ

 

 

= 

زصٝد ايٓكد١ٜ 

 آخس ايفرت٠

596 3 

 

 

- 

األزصد٠ 

 ايدا١ٓ٥ 

568 2 

 

 

= 

 

 

 أيف جِ   1 028

 

 ًَٜٛا تكسٜبدًا   X 365 = 35 1 028 = باألٜاّ حطاب ايفرت٠
713 10 

 
يومًا ) شير  35ذن التدفقات النقدية المتاحة ال تكفي إال لفترة تعادل إ     

 .تقريبًا (
المنشأة سوف تعاني من عجز نقدي خالل  أننستنتل معو  أنمما يمكن      

الفترة التالية ما لم يتم العمل عمي توليد تدفقات نقدية موجبة من نشاط التشغيل 
 المتوقعة. تكفي االلتزامات

 التشػيل: أىشطةمؤشرات التدفكات اليكدية مً 

 التشغيل ما يمي:  أنشطةساعد عمي ظيور تدفقات نقدية موجبة من     
 خامة المخصصات ) مخصصات اإلىالك ر مخصصات بخالف  (1

اإلىالك ( ونظرًا ألن المنشأة صناعية فإن جزء كبير نسبيًا من تكاليف 
 .لاألصو النشاط تتمال في إىالك 
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ألف جم   قيمة المخصصات التي  283تخفيض المخصصات بمقدار   (2
انتفي الغرض منيا يشير إلي زيادة الربح بنفس القيمة   وىذا يتطمب 
 رورة بحث المخصصات التي تم تخفي يا حتى ال يكون التخفيض 
بيدف زيادة الربح دون دراسة جيدة لممدينين فيؤدي ىذا القرار إلي وجود 

 لمخصصات.عجز في رصيد ا
ألف جم يعني  2 112الزيادة في الحسابات المدينة األخرى بمقدار  (3

 وجود:

 تتمال في عدم تحصيل اإليرادات المستحقة وزيادة  : عٛاٌَ ضًب١ٝ
 المصروفات المقدمة.

 فزيادة اإليرادات المستحقة والمصروفات المقدمة  : عٛاٌَ إجياب١ٝ
رة التالية بشرط زيادة كفاءة زيادة في التدفقات النقدية لمفت ايترتب عميي

 التحصيل بالمنشأة لمواجية االلتزامات في الفترة المالية التالية. إدارة
لم تتمكن المنشأة من تخفيض رصيد المدينين مما يعني انخفاض ) عدم (  (4

ذا أخذ   في االعتبار  نشاط المنشأة في فترة  أنكفاءة التحصيل   وا 
) مفترض ( مما ينتل عنو بالتالي زيادة الموازنة يزيد عن الفترة السابقة 

نشير إلي حاجة المنشأة إلي  أنالمدينين  وىو ما حدث   إال إنو يجب 
 التحصيل. إدارةزيادة كفاءة 

 1 719ألف جم  )  1 551صافي الزيادة في األرصدة الدائنة والبالغة   (5
ن كان أار  ذلك جيدًا عمي التدفقات النقدية لمفترة الم 168 – عد (   وا 

الجزء قصير األجل من األرصدة الدائنة قد يؤار  أنعنيا القائمة   إال 
 بالسمب عمي التدفقات النقدية لمفترة التالية.
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 االشتجنار: أىشطةمؤشرات التدفكات اليكدية مً 

ألف  5 143االستامارات المنفذة خالل الفترة بند مشروعات تحت التنفيذ  (1
ألف جم تم تمويل جزء ذاتيًا من  419الاابتة  األصولجم   ومشتريات 

االعتماد عمي الموارد الذاتية   ليس كبيرًا حيث  أنالنشاط الجاري   إال 
ألف جم   وقرض طويل  511المنشأة استخدمت قرض قصير األجل  أن

ألف جم ) معمومات من الميزانية واإلي احات  1 251بمغ  األجل
نقدية الموجبة من النشاط المتممة ليا ( بسبب عدم كفاية التدفقات ال
 الجاري لمواجية التوسعات وااللتزامات األخرى.

المنشأة تمر بمرحمة إحالل وتجديد فالتمويل المطموب كبير نسبيًا بالمقارنة  (2
ألف جم ) من الميزانية ( حيرث  21 786الاابتة         األصولمع قيمة 

 األصررولقيمررة  % تقريبررًا  مررن 23الاابتررة  األصرروليماررل اإلنفرراق عمرري بنررد 
 الاابتة القائمة في الميزانية.

ألف جم محققة أرباح بمغت  365قامت المنشأة ببيع استامارات بمبمغ  (3
ألف جم  ويجب بحث أسباب البيع ىل لتحقيق أرباح  11رأسمالية بمغت 

قرار اإلدارة بالتصرف  في االستامارات  أنأم لتوفير تدفقات نقدية   حيث 
مي مدي العجز الذي يواجو اإلدارة في السيولة بالبيع يعطي مؤشرًا ع

 النقدية.
 : التنويل أىشطةمؤشرات التدفكات اليكدية مً 

تمكنت المنشأة من استخدام صافي التدفقات النقدية الموجبة المتولدة من  (1
المدفوعة بما يعد مؤشرًا جيدًا  األرباحالتشغيل في سداد توزيعات  أنشطة

 مة.عن الفترة المعد عنيا القائ
 511وباستعراض رصيد القروض من واقع الميزانية قرض قصير األجل  (2

اإلدارة  أنألف جم يت ح   1 251ألف جم   وقرض طويل األجل بمغ 
التشغيل خالل  أنشطةفي حاجة إلي توليد تدفقات نقدية موجبة من 

الفترات المالية التالية  حتى تستطيع سداد أقساط القروض قصيرة األجل 
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المعمن  األرباحاألجل مع المحافظة عمي الوفاء بالتزاميا بتوزيع والطويمة 
 عنيا لممساىمين.

 ( :7مجال )
 : 31/12/2119النصر عن الفترة المنتيية في  منشأةفيما يمي ميزانية  -

 حكٛم املًه١ٝ ٚارتصّٛ 2018 2019
 األصٍٛ 2018 2019

 
650 

200 

150 

 

50 

 

100 

30 

20 

 
500 

180 

100 

 

150 

 

150 

20 

50 

 حكٛم املًه١ٝ
 زاس املاٍ

 احتٝاطٝات ٚأزباح َسح١ً

صاف٢ ايسبح بعد ايفٛا٥د 

 ٚايضسا٥ب

 ايتصاَات ط١ًٜٛ األجٌ

 قسٚض ط١ًٜٛ األجٌ

 خصّٛ َتداٚي١
 دا٥ٕٓٛ ٚأٚزام دفع

 أجٛز َطتخك٘
 قسٚض قصري٠ األجٌ

 
250 
500 

 180)  

 

 
250 
100 

 35)  

100 

200 

15 

 
400 
350 

 150) 

 

 
100 
150 

 25) 

150 

165 

10 

 ايجابت١ األصٍٛ
 أزاضٞ
 َٚعدات آالت

 زتُع إٖالى َعدات

 املتداٚي١ األصٍٛ

 شتصٕٚ
 َدٜٕٓٛ ٚأٚزام قبض

شتصص دٜٕٛ َصهٛى 

 فٝٗا

 أٚزام َاي١ٝ
 ْكد١ٜ

 إٜسادات َطتخك١
 اجملُٛع 1150 1200 اجملُٛع 1150 1200

  أربرررراح بيررررع 251قائمررررة الرررردخل تت ررررمن صررررافى مبيعررررات  أنفررررإذا عممررررت  -
  وبمغرررررت الفوائرررررد وال ررررررائب . 81 األربررررراح  وبمغرررررت توزيعرررررات 51أرا ررررري 
 : التواليعمى  21   11المسددة 
  واملطلوب:

 .اعداد قائمة التدفقات النقدية1
 .تحميل قائمة التدفقات النقدية باستخدام النسب والمؤشرات2
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30 
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50 

50 

 

10 

 

 50) 

 

 150) 

 5) 

 

 50) 

 
 بح ايعاّ ضُٔ حكٛم املًه١ٝ يف املٝصا١ْٝ(صايف ايسبح بعد ايضسا٥ب  ز

 .ٌٝػصتيا ١طصْأتعدٜالت يتط١ٜٛ صايف ايسبح َع ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 :ٜضاف

 املصسٚفات غري ايٓكد١ٜ: 

 (150 – 180االٖالى  إٖالى ايفرت٠ =  -
 (25 – 35املدصصات  شتصصات ايفرت٠ =  -

 املتداٚي١  عدا ايٓكد١ٜ(: األصٍٛايٓكص يف 

 َدٜٕٓٛ -

 أٚزام َاي١ٝ -

 ٜاد٠ يف ارتصّٛ املتداٚي١  عدا ايكسٚض(:ايص
 أجٛز َطتخك١ -

 :خيصِ
 زبح بٝع أزاضٞ

 املتداٚي١  عدا ايٓكد١ٜ(: األصٍٛايصٜاد٠ يف 
 شتصٕٚ -

 َطتخك١ إٜسادات -

 ايٓكص يف ارتصّٛ املتداٚي١  عدا ايكسٚض(:
 دا٥ٕٓٛ -

45  

 

200 

 

 150) 

 (1    ايتصػٌٝ أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 االضتجُاز: أْصط١ٓكد١ٜ َٔ ايتدفكات اي

بٝدددع أزاضدددٞ   دددٔ بٝدددع األزاضدددٞ= ايكُٝددد١ ايدفرتٜددد١ ي زاضدددٞ     -

 (50+  150=  250-400املباع١ + زبح بٝع أزاضٞ = 

 (350 – 500  آالتشسا٤  -
50  

 

150 

 100) 

 30) 

 80) 

 (2    االضتجُاز: أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 ايتٌُٜٛ: أْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

 شٜاد٠ زاس املاٍ  -

 ْكص ايكسٚض ط١ًٜٛ األجٌ -

 ْكص ايكسٚض قصري٠ األجٌ -
 األزباحتٛشٜعات  -

 60)  
 (3    ايتٌُٜٛ: أْصط١صايف ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ 

35 

165 
 

 (3+2+1    ايصٜاد٠  ايٓكص( يف ايٓكد١ٜ خالٍ ايفرت٠

 (2006= زصٝد بدا١ٜ 2005+ زصٝد ايٓكد١ٜ أٍٚ ايفرت٠  زصٝد ْٗا١ٜ 
200  

 زصٝد ايٓكد١ٜ آخس ايفرت٠
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 : .اشتدراج اليصب واملؤشرات مً قائنة التدفكات اليكدية2

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  َؤشس ايٓصاط ايتصػًٝٞ.1

 ايتصػ١ًٝٝ

 صايف ايسبح قبٌ ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب
 

45 

180 
 

 

 25 % 

صاف٢ ايسبح قبٌ  ايتصػ١ًٝٝ ميجٌ زبع األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

  .ايفٛا٥د ٚايضسا٥ب ٢ٖٚ ْطب١ ض١ًٝ٦

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  .َؤشس ايٓكد١ٜ ايتصػ2ًٞٝ

 ايتصػ١ًٝٝ

صايف ايسبح بعد ايفٛا٥د 

 ٚايضسا٥ب
 

45 

150 
 

 

30% 

َس٠ ، مما ٜعين ايكدز٠ عًٞ تٛيٝد   0.3تٛفس عا٥د تدفل ْكدٟ ٜعادٍ   إٔاضتطاعت املٓصا٠ 

% َٔ صاف٢ ايسبح 30بٓطب١  أَٟس٠ َكداز صايف ايدخٌ  0.3ْكد١ٜ َٛجب١ تطاٟٚ تدفكات 

يدٜٗا قدزٙ ضعٝف١ ع٢ً تٛيٝد صاف٢ تدفل  املٓصأ٠ إٔايفٛا٥د ٚايضسا٥ب ٜٚدٍ ذيو ع٢ً  بعد

 ايتصػ١ًٝٝ األْصط١ْكد٣ َٔ 

 ايٓكدٟ. ْطب١ ايتدفل 3

 املبٝعات إىلايتصػًٝٞ 

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 صػ١ًٝٝايت

 صايف املبٝعات
 

45 

250 
 

18% 

% َٔ 18ايتصػ١ًٝٝ ٜعادٍ  األْصط١حتكل صاف٢ تدفل ْكد٣ َٔ  املٓصأ٠ إٜٔع٢ٓ ذيو 

 َبٝعاتٗا ٜٚدٍ ذيو ع٢ً ضعف نفا٠٤ قطِ اال٥تُإ ٚايتخصٌٝ باملٓصأ٠

ْطدددددددب١ ايتددددددددفل ايٓكددددددددٟ   .4

 ايتصػًٝٞ ي صٍٛ 

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ايتصػ١ًٝٝ

 األصٍٛ إمجايَٞتٛضط 
 

45 

1175 
 

 

3.83

% 

% َٔ َتٛضط 3.83ايتصػ١ًٝٝ ميجٌ  األْصط١َٔ  ايٓكدْٟطب١ صايف ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

تٛيٝد تدفكات  يفنفا٠٤ املٓصأ٠  أ٢ٖٕٚ ْطب١ ض١ًٝ٦ جدا، مما ٜدٍ ع٢ً  األصٍٛ إمجايٞ

 .ايتصػ١ًٝٝ ضعٝف١ جدا األْصط١ْكد١ٜ َٔ 

ٟ ْطددددددب١ ايتدددددددفل ايٓكددددددد  . 5

ايتصددددددددددددددػًٝٞ إىل حكددددددددددددددٛم 

 املًه١ٝ 

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ايتصػ١ًٝٝ

 2019عاّ  حكٛم املًه١ٝ
 

45 

1000 
 

 

4.5% 

 إمجايٞ% َٔ 4.5ايتصػ١ًٝٝ ميجٌ  األْصط١َٔ  ايٓكدْٟطب١ صايف ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

يٝد تدفكات ْكد١ٜ تٛ يفنفا٠٤ املٓصأ٠  أ٢ٖٕ ْطب١ ض١ًٝ٦ جدا، مما ٜدٍ ع٢ً حكٛم املًه١ٝ ٚ

 ايتصػ١ًٝٝ ضعٝف١ جدا. األْصط١َٔ 
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 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  ايٓكدٟ.نفا١ٜ ايتدفل 6

 ايتصػ١ًٝٝ

 االيتصاَات املتداٚي١
 

45 

150 
 

 

30% =  

 َس0.3ٙ

َسٙ( َٔ  0.3%  30ايتصػ١ًٝٝ ميجٌ  األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

ٜٚدٍ ذيو ع٢ً ضعف قدزٙ املٓصأ٠ ع٢ً تٛيٝد تدفكات ْكد١ٜ تصػ١ًٝٝ  االيتصاَات املتداٚي١

 األجٌملكاب١ً ايتصاَاتٗا قصريٙ 

 ايٓكدْٟطب١ ايتدفل  .7

إمجايٞ   إىلايتصػًٝٞ 

 االيتصاَات

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ايتصػ١ًٝٝ

 االيتصاَات إمجايٞ
 

45 

200 
 

 

22.5% 

=0.225

 َسٙ

َسٙ( َٔ  0.225%  ١ًٝٝ22.5 ميجٌ ايتصػ األْصط١َٔ  ايٓكدٟدفل صايف ايت إٜٔع٢ٓ ذيو 

االيتصاَات ٜٚدٍ  ذيو ع٢ً ضعف قدزٙ املٓصأ٠ ع٢ً تٛيٝد تدفكات ْكد١ٜ تصػ١ًٝٝ  مجايٞإ

يطداد دْٜٛٗا ٚايتصاَاتٗا َٚٔ ثِ قًل ايدا٥ٓني ٚاملكسضني حٍٛ قدزٙ املٓصأ٠ ع٢ً ايٛفا٤ 

 ا تعد ٖرٙ ايٓطب١ َؤشس ضعٝف يال٥تُإ.، نَُٛاعٝدٖا احملدد٠ يفبايتصاَاتٗا 

 ايٓكدددددددْٟطددددددب١ ايتدددددددفل   .8

ايٓفكدددددددددات  إىلايتصدددددددددػًٝٞ 

 ايسأمساي١ٝ

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ايتصػ١ًٝٝ

 ايٓفكات ايسأمساي١ٝ
 

45 

150 
 

 

30% 

 إمجايٞ% َٔ 30ايتصػ١ًٝٝ ٜػط٢ ْطب١  األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

سأمساي١ٝ ٜٚدٍ  ذيو ع٢ً ضعف قدزٙ املٓصأ٠ ع٢ً تٛيٝد تدفكات ْكد١ٜ تصػ١ًٝٝ ايٓفكات اي

 .ايجابت١ األصٍٛجتاٙ اضتجُازاتٗا ايسأمساي١ٝ املتعًك١ بصسا٤  ايتصاَاتٗاملٛاج١ٗ 

ْطب١ تػط١ٝ تٛشٜعات  .9

 األزباح

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ايتصػ١ًٝٝ

 األزباحتٛشٜعات 

 

45 

80 

 

 

56.2

5 % =

0.56َ

 زٙ

مما ٜدٍ  1اقٌ َٔ  األزباحتٛشٜعات  إىلايتصػًٝٞ  ايٓكدْٟطب١ صاف٢ ايتدفل  إٜٔالحظ 

 األزباحع٢ً ضعف قدزٙ املٓصأ٠ ع٢ً تٛيٝد تدفكات ْكد١ٜ تصػ١ًٝٝ يطداد تٛشٜعات 

 .عدّ طُأْ٘ املطاُٖني ٚاملطتجُسٜٔ إىليًُطتجُسٜٔ ٚاملطاُٖني مما ٜؤد٣ 

 .ْطب١ تػط١ٝ ايفٛا٥د10

 ايتصػ١ًٝٝ  األْصط١َٔ  ايٓكدٟيف ايتدفل صا

 ايفٛا٥د املد١ٜٓ املدفٛع١

 

45 

10 

 

 

4.5 

 َسٙ

َسٙ ق١ُٝ ايفٛا٥د  4.5ايتصػ١ًٝٝ ٜعادٍ  األْصط١َٔ  ايٓكدٟصاف٢ ايتدفل  إٜٔع٢ٓ ذيو 

 املد١ٜٓ املدفٛع١
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ايتددددفل   نفاٜددد١ ْطدددب١  .11

يتػط١ٝ  ايتصػًٝٞ ايٓكدٟ

االضدددددددددتجُاز١ٜ  األْصدددددددددط١

 ١ٚايتًُٜٛٝ

 ايتصػ١ًٝٝ  األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل 

 ي ْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ارتازج١ 

 االضتجُاز١ٜ ٚايت١ًُٜٝٛ
 

45 

360 
 

 

12.5% 

ايتدفكات ايٓكد١ٜ  إىلايتصػ١ًٝٝ  األْصط١َٔ  ايٓكدْٟطب١ صايف ايتدفل  إٜٔالحظ 

٢ عدّ  نفا١ٜ صاف٢ االضتجُاز١ٜ ٚايت١ًُٜٝٛ َٓدفض١ جدًا مما ٜدٍ عً ي ْصط١ارتازج١ 

 األصٍٛاالضتجُاز١ٜ ٚايت١ًُٜٝٛ نصسا٤  األْصط١ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايتصػ١ًٝٝ يتػط١ٝ 

ايٓكد١ٜ اٚاٜ٘  األزباحايجابت١ ٚضداد ايدٜٕٛ ٚايكسٚض املطتخك١ ايدفع ٚضداد تٛشٜعات 

ٛد االضتجُاز١ٜ ٚايت١ًُٜٝٛ باملٓصأ٠، َٚٔ ثِ عدّ ٚج باألْصط١تدفكات ْكد١ٜ خازج١ تتعًل 

 إىلَٚٔ ثِ اذتاج١  ْصاطٗا َطتكبال يفضٝٛي١ ناف١ٝ باملٓصأ٠ متهٓٗا َٔ ايبكا٤ ٚاالضتُساز 

 خازجٞ إضايفمتٌٜٛ 

 األْصط١َٔ  ايٓكدٟصايف ايتدفل  اذتس ايٓكدٟايتدفل .12

 ايتصػ١ًٝٝ 

 املٛشع١ األزباح –

 أصٍٛاملدفٛعات ايٓكد١ٜ يصسا٤  – 

 ثابت١

 أصٍٛ+ املتخصالت َٔ بٝع  

45 – 80 

– 150 +

200 

 

+15 

 املٓصأ٠ْاتج ايتدفل ايٓكدٟ اذتس ظٗس َٛجبًا إال أْ٘ غري نايف ملكاب١ً ايتصاَات  إٔبايسغِ َٔ 

املٓصأ٠ يف حاج١ إيٞ شٜاد٠ ايتدفكات ايٓكد١ٜ َٔ ْصاط ايتصػٌٝ أٚ  إٔاملطتكب١ًٝ مما ٜعين 

ايكسٚض ٚايتطٗٝالت ايًجد٤ٛ إيٞ ايتٌُٜٛ ارتازجدٞ َٔ املطاُٖني   إصداز أضِٗ ( أَٚٔ 

اال٥تُا١ْٝ ، ٚايعٌُ عًٞ ختفٝض ايدٜٕٛ ٚإال فإْٗا قد تٛاج٘ صعٛبات يف ضداد االيتصاَات 

 املطتكب١ًٝ.

 ايتعًٝل ع٢ً ايكا١ُ٥ : 

ولكنيا قميمة بالنظر  45التشغيل قدرىا  أنشطةنقدية من  لممنشأةتوفرت 
ة من بيع جزء من نقدي لممنشأة  وتوفرت 81التي بمغت  األرباحتوزيعات  إلى

أرا ي المنشأة وقد سددت المنشأة جزء من القروض المستحقة عمييا  
زيادة راس المال وبيع األرا ي وفرت نقدية لممنشأة مكنتيا من  أنوالخالصة 

 جديدة وسداد جزء من القروض. آالتوشراء  األرباحسداد توزيعات 
 أنشرررطةمرررن  نقديررةال ولكررن يتعرررين عمررى المنشرررأة العمرررل عمررى زيرررادة التررردفقات

 س المال.ألن تتمكن كل عام من بيع أرا ي وزيادة ر  المنشأةالتشغيل ألن 



 اضتدداّ قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ يف تكِٝٝ األدا٤ :   ايسابعايفصٌ 

226 

 

 :خالصة :4/9

 باإل رافةت من ىذا الفصل مفيوم وأىمية قائمة التدفقات النقدية وفوائدىا 
تشرررمل التررردفقات النقديرررة مرررن  والتررريالرئيسرررية المرررؤارة عمرررى النقديرررة  األنشرررطة إلرررى

االسررتامار  والترردفقات النقديررة مررن  أنشررطةلتشررغيل والترردفقات النقديررة مررن ا أنشررطة
التمويل. كما ت من الفصل خطوات إعداد قائمرة التردفقات النقديرة وذلرك  أنشطة

لتحديررد صررافي الترردفقات النقديررة مررن نشرراط التشررغيل بالطريقررة المباشرررة والطريقررة 
االستامار وأنشطة  أنشطةغير المباشرة. وكذلك تحديد صافي التدفق النقدي من 

 التمويل. 
 األداءتقييم  فياستخدام قائمة التدفقات النقدية  أي اكما تناول ىذا الفصل 

النسب والمؤشرات المالية المستخرجة قائمة التدفقات النقدية والتي  إلى باإل افة
 وأي رامسرتقبال  المنشرآتييتم بيرا المحمرل المرالي لمحكرم عمرى سريولة واسرتمرارية 

ميمرا لمحكرم  أسرموب.حيث تشكل نسب التردفقات النقديرة  اإلفالسنبؤ بحاالت الت
التشرغيمية لتغطيرة التردفقات  األنشرطةمرن  النقرديعمى مدى كفايرة صرافى التردفق 

االسرررتامار كالنفقرررات الرأسرررمالية وتغطيرررة التررردفقات  أنشرررطةالنقديرررة الخارجرررة مرررن 
 أقسرررراطوسررررداد  ألربرررراحاالتمويررررل كسررررداد توزيعررررات  أنشررررطةالنقديررررة الخارجررررة مررررن 

الحكررم عمررى مرردى قرردره المنشررأة  فررييفيررد نسررب الترردفقات النقديررة  أي رراالقررروض  
ومردى الحاجرة  لممنشرأةمواعيدىا ودرجة المرونرة الماليرة  فيعمى سداد التزاماتيا 

 مصادر التمويل الخارجية. إلى
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 : على الفصل الرابع حاالت عنلية:  4/9

 : (1حالة رقه )

قائمة الدخل إلحدى المنشآت التجارية عن السنة المالية المنتيية  فيما يمى -
قائمة المركز المالي   وبعض األرصدة المستخرجة من 31/12/2119 في
 )بالجنيو(: 31/12/2119 فيالمنشأة ليا 

 31/12/2018بعض أزصد٠ املسنص املايٞ يف  31/12/2019قا١ُ٥ ايدخٌ عٔ ايفرت٠ املٓت١ٝٗ يف 

 2018 2019 بٝإ  املبٝعات اتإٜساد  30000

 11000 10000 أصٍٛ ثابت١ ( تهًف١ املبٝعات-   (10000 

 4000 5000 ايطًعٞاملدصٕٚ  زتٌُ ايسبح  20000

 7000 3000 عُال٤  َدٜٕٓٛ( ٜطسح َٓ٘  

 2500 1700 أجٛز َدفٛع١ َكدًَا أجٛز َٚستبات 3000 

 3000 ؟ ْكد١ٜ بارتص١ٜٓ  إجيازات 2000 

 4000 2500 َٛزدٕٚ  دا٥ٕٓٛ( َصسٚف اإلٖالى 5000 

 - 200 إجيازات َطتخك١   (10000 

 2000 2400 أخس٣ َكد١َ  إٜسادات يٝ٘إٜضاف   

    إٜسادات أخس٣  1000

11000 

 2400) 

8600 

 صاف٢ ايسبح قبٌ ايضسا٥ب 

 ( ايضسا٥ب- 

 صاف٢ ايسبح بعد ايضسا٥ب

   

وال التمويمية  االستاماريةت نقدًا لؤلنشطة معامال أيعممًا بأنو لم تجرى  -
  وء ما سبق أجب عما يمى: فيخالل العام.. 

 المتداولة غير النقدية: األصولأرصدة  فيالتغيرات  -1
A 

 يفشٜاد٠ 

 األصٍٛأزصد٠ 

املتداٚي١ غري 

ايٓكد١ٜ بد 

 ج3500

B 
 األصٍٛأزصد٠  يفْكص 

املتداٚي١ غري ايٓكد١ٜ بد 

 ج3800

C 
أزصد٠  يفْكص 

املتداٚي١  صٍٛاأل

غري ايٓكد١ٜ بد 

 ج3500

D 
ال ش٧ مما 

 ضبل
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 أرصذة الخصوم المتذاولت غَر النقذٍت: فٌالتغَراث  - 2

A 
أزصد٠  يفْكص 

ارتصّٛ املتداٚي١ 

بد غري ايٓكد١ٜ 

 ج900

B 
أزصد٠  يفشٜاد٠ 

ارتصّٛ املتداٚي١ 

بد غري ايٓكد١ٜ 

 ج600

C 
أزصد٠  يفْكص 

ارتصّٛ املتداٚي١ 

 بدغري ايٓكد١ٜ 

 ج1500

D 
ال ش٧ مما 

 ضبل

 قائمت الذخل تساوى: فٌقَمت البنود غَر النقذٍت المذرجت  -3

A 
 ج2000

B 
 ج3000

C 
 ج4000

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 ٍساوى: لمنشأة النقذًصافي التذفق  -4

A 
 ج18900

B 
 ج13900

C 
 D ج16500

 شئ مما سبق ال

 رصَذ النقذٍت آخر الفترة: -5

A 
 B ج16500

 C ج18900
 D ج18900

 مما ضبلال ش٧ 

 التشغَلٌ )مؤشر النقذٍت التشغَلٌ(: النقذًعائذ التذفق  -6

A 
161.62% 

B 
191.86% 

C 
212.35% 

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 المبٌعات إلىالتشغٌلً  النقدي.نسبة صافى التدفق .7

A 
63%  B 

69.5%  
C 

55.5 % 
D 

70 % 

 لىإتشير  المبٌعات إلىالتشغٌلً  النقدينسبة صافى التدفق  انخفاض أن .8

A 
ضعف نفا٠٤ قطِ 

 اال٥تُإ باملٓصأ٠

B 
شٜاد٠ قدز٠ قطِ اال٥تُإ 

ع٢ً ايتخصٌٝ َٔ 

 ايعُال٤

C 
ضعف 

ايطٝٛي١ يد٣ 

 املٓصأ٠

D A ,C َعًا 
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 (2حالة رقه )

 النصر عن لمنشأةالتدفقات النقدية فيما يمى البيانات الالزمة إلعداد قائمة 
 )األرقام بالمميون جنيو(: 2119عام 

  كما بمغ 62مبمغ  2119بح بعد ال رائب عن عام بمغ صافى الر  
مصروف اإلىالك المحمل عمى قائمة الدخل خالل العام ما يمى  إىالك 

 ج.3ج  إىالك السيارات 8اآلالت 
  ج  وتحقق من 21تكمفتيا الدفترية  2119نقدًا خالل عام  أرا يتم بيع

 ج.3عممية بيعيا أرباح رأسمالية بمبمغ 
 فقط خالل 51ج من شركة غبور  سدد منيا 2غ تم شراء سيارات بمبم %

 .2119عام 
  ج  كما تقرر توزيع أرباح 51بمغت المبالغ المحصمة من زيادة رأس المال

ج لم يقم المساىمين بتحصيمو 2ج  منيا مبمغ 8عمى المساىمين قيمتيا 
 .2119خالل عام 

  ص ج  والنق15المتداولة غير النقدية  األصولأرصدة  فيبمغت الزيادة
 وء ما سبق  فيج. 11المتداولة غير النقدية  االلتزاماتأرصدة  في

 أجب عن األتى:
 خارج خالل الفترة يساوى: استثماريفإن ما يدرج كتدفق نقدى  -1

A 
 ًَٕٝٛ ج 1

B 
 ًَٕٝٛ ج 3

C 2 ًَٕٛٝ ج D 
 ال ش٧ مما ضبل

 داخل خالل الفترة ٍساوى: تموٍلٌفئن ما ٍذرج كتذفق نقذى  -2

A 
 ًَٕٝٛ ج 6

B 
 ًَٕٝٛ ج 8

C 
 ًَٕٝٛ ج 50

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 داخل خالل الفترة ٍساوى: استثمارًفئن ما ٍذرج كتذفق نقذى  -3

A 
 ًَٕٝٛ ج 20

B 
 ًَٕٝٛ ج 23

C 
 ًَٕٝٛ ج 3

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 خارج خالل الفترة ٍساوى: تموٍلٌفئن ما ٍذرج كتذفق نقذى  -4

A 
 ًَٕٝٛ ج 50

B 
 ًَٕٝٛ ج 8

C 
 ًَٕٝٛ ج 7

D 
 ال ش٧ مما ضبل
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 ٍساوى: التشغَلٌ النقذًفئن صافي التذفق  -5

A 
 ًَٕٝٛ ج 45

B 
 ًَٕٝٛ ج 62

C 
 ًَٕٝٛ ج 49

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 يساوى: التشغيمي النقديفإن عائد التدفق . -6
A 

72.6% 
B 

100% 
C 

79% 
D 

ال ش٧ مما 

 ضبل

 األرباحنسبة تغطية توزيعات  -7
A 

َسٙ ٚإ  5.3

املٓصأ٠ يدٜٗا 

قدزٙ نبريٙ ع٢ً 

ات تػط١ٝ تٛشٜع

  األزباح

B 
َسٙ، ٚضعف 7.5

قدزٙ املٓصأ٠ 

ع٢ً تػط١ٝ 

 األزباحتٛشٜعات 

C 
َسٙ، ٚإ 7.5

املٓصأ٠ يدٜٗا 

قدزٙ نبريٙ ع٢ً 

تػط١ٝ 

تٛشٜعات 

 األزباح

D 
 ال ش٧ مما ضبل

 ٍبلغ التذفق النقذً الحر -8

A 22 B 16 C 12 D ال شئ مما سبق 

 ٍذل عليااللتساماث  إليالتشغَلٌ  النقذًزٍادة نسبت التذفق  أن -9

A  قلق الدائنٌن
والمقرضٌن على 

قدره المنشأة 
على الوفاء 
 بالتزاماتها

B  طمأنه الدائنٌن
والمقرضٌن على 

قدره المنشأة 
على الوفاء 
 بالتزاماتها

C  زٌادة قدره
المنشأة على 
تولٌد تدفقات 
نقدٌة تشغٌلٌة 
 لسداد التزاماتها

D B,C   معا 

 : ( 3حاي١ زقِ  

عن عام  األمل لمنشأةلالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية فيما يمى البيانات ا
 جنيو(: باآللف)األرقام  2119

  ج  511بمغ مصروف اإلىالك المحمل عمى قائمة الدخل خالل العام
بمغ صافى الربح بعد   51111  صافى المبيعات 1111بمغت الفوائد 

 .2111مبمغ  2119ال رائب عن عام 
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  2119ج سدد نصفيا نقدا خالل عام 2111بمبمغ  مبانيشراء تم  
 نقدًا. 111ومعدات بمبمغ  آالتشراء  إلى باإل افة

  في  الزيادة 711المخزون  في  الزيادة 1511المدينون  فيبمغت الزيادة 
المصروفات  في  النقص 211الموردين  في  النقص 2511الدفع  أوراق

 .811المستحقة 
  وسداد قسط قرض السندات  ج 211 األجلقروض طويمة  أقساطتم سداد

 .611نقدية عمى المساىمين بمبمغ  أرباح  وتقرر توزيع 111
  ج1511بمغ  2119ول عام رصيد النقدية أ أناذا عممت. 
  16411حقوق الممكية إجمالي  37111 األصول إجمالي أناذا عممت  

 : اآلتي وء ما سبق اجب عن  في 9911وااللتزامات المتداولة  
 خالل الفترة يساوى: التشغيمية األنشطةمن  النقدي.صافى التدفق 1

A 3211 B 5111 C 1911 D (1911) 

 خالل ال ترة يساوى: االستثمارية األنشطةمن  النقدي.صافى التدفق 2

A 1711 B (1111) C 1311 D 1111 

 خالل ال ترة يساوى: التمويمية األنشطةمن  النقدي.صافى التدفق 3

A 911 B 711 C 1111 D شئ مما سبق ال 

 :2119النقدية خالل عام  في.صافى التغير 4

A 811 B 111 C (111) D 1111 

 يساوى: 2119.رصيد النقدية اخر عام 5

A 1411 B 1511 C 1111 D ال شئ مما سبق 
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 يساوى: (األرباح)جودة  لمنشأة النقديفإن عائد التدفق .6

A 37.25% B 91% C 46.34% D 111% 

 األرباحوزيعات نسبة تغطية ت.7

A 1.8مره  B 1.5مره C 3.2 مره D 2مره 

 يبمغ التدفق النقدي الحر.8

A 211 B (211) C 111 D (111) 

 .نسبة تغطية الن قات الرأسمالية9
A 

َسٙ ٚضعف  0.58

قدزٙ املٓصأ٠ 

ع٢ً َكابً٘ 

ْفكاتٗا 

 ايسأمساي١ٝ

B 
ٚإ َسٙ  1

املٓصأ٠ يدٜٗا 

ايتدفكات 

ايٓكد١ٜ ايالش١َ 

ْفكاتٗا  ملكابً٘

 ايسأمساي١ٝ

C 
، َسٙ 1.73

ٚضعف قدزٙ 

املٓصأ٠ ع٢ً 

َكابً٘ ْفكاتٗا 

 ايسأمساي١ٝ

D 
، ٚإ َسٙ 1.73

املٓصأ٠ يدٜٗا 

ايتدفكات 

ايٓكد١ٜ ايالش١َ 

ملكابً٘ ْفكاتٗا 

 ايسأمساي١ٝ

 المبيعات إلىالتشغيمي  النقدينسبة صافى التدفق .11
A 

% ٚتصري 3.73

ضعف نفا٠٤  إىل

 قطِ اال٥تُإ

 تخصٌٝٚاي

 باملٓصأ٠

B 
تصري  3.73%

شٜاد٠ قدز٠  إىل

قطِ اال٥تُإ 

ع٢ً ايتخصٌٝ 

 َٔ ايعُال٤

C 
% تصري 4.12

ضعف نفا٠٤  إىل

قطِ اال٥تُإ 

 باملٓصأ٠

D 
% تصري 4.12

شٜاد٠ قدز٠  إىل

قطِ اال٥تُإ 

ع٢ً ايتخصٌٝ 

 َٔ ايعُال٤

 الديون إجمالي.نسبة تغطية 11
A 

ٚتعد ، 10.2%

َؤشس ضعٝف 

 يال٥تُإ

B 
ٚتعد ، 10.2%

َؤشس جٝد 

 يال٥تُإ

C 
ٚتعد ، 9.23%

َؤشس ضعٝف 

 يال٥تُإ

D 
ٚتعد ، % 9.23

َؤشس جٝد 

 يال٥تُإ
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 .نسبة تغطية ال وائد12

A 1.9 مره B 2.1 مره C 1 مره D 2 مره 

 عمى توليد تدفقات نقدية تشغيمية األصول.قدره 13

A 5.7% B 5.2% C 19.47% D  ال شئ مما
 سبق

 االستثمارية والتمويمية األنشطةلتغطية  النقدي.نسبة ك اية التدفق 14

A 111.76% B 135.7% C 95% D 111% 
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 ( :4حالة رقه )

ج  وكان 351111 2119المنشآت عن عام  إذا بمغ صافى الدخل إلحدى -1
حسابات  فيج  وكانت الزيادة 52111الاابتة عن العام  األصولإىالك 
ج  فإن صافى 31111حسابات الدائنين  فيج  والزيادة 51111المدينين 
 التشغيل يكون: أنشطةمن  النقديالتدفق 

A 022444ج B 002444ج C 270444ج D 022444ج 

ج  وكان 351111 2119إلحدى المنشآت عن عام إذا بمغ صافى الدخل  -2
الاابتة  األصولج  وأرباح بيع 52111الاابتة عن العام  األصولإىالك 
 فيج  والزيادة 51111حسابات المدينين  فيج وكانت الزيادة 47111

التشغيل  أنشطةمن  النقديج  فإن صافى التدفق 31111حسابات الدائنين 
 :يكون

A 000333ج B 000333ج C 024444ج D 060444ج 

ج  وكان 351111 2119إذا بمغ صافى الدخل إلحدى المنشآت عن عام  -3
الاابتة  األصولج  وخسائر بيع 52111الاابتة عن العام  األصولإىالك 
 فيج  والزيادة 51111حسابات المدينين  فيج وكانت الزيادة 33111

التشغيل  ةأنشطمن  النقديج  فإن صافى التدفق 31111حسابات الدائنين 
 :يكون

A 200444ج B 000333ج C 060444 D 000444 

عن توزيعات نقدية بمبمغ  المنشآتإحدى  إدارةإذا أعمن مجمس  -4
بداية العام  فيج أاناء العام  وكانت التوزيعات المستحقة 261111
ج. فإن مقدار التوزيعات المدفوعة 91111ج وفى نياية العام 85111

 :خالل العام الحالى
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A 604444ج B 000333ج C 200444 D 
 إجاب١ال تٛجد 

 صخٝخ١

بمبمغ  أرا يببيع  2119إذا قامت إحدى المنشآت خالل عام  -5
ج بشيك  وشراء 415111ومعدات بمبمغ  آالتج بشيك  وشراء 181111

ج بشيك  وشراء ب اعة 65111شركات أخرى بمبمغ  فياستامارات مالية 
ج نقدًا. 511111المال بمبمغ ج نقدًا  وقامت بزيادة رأس 61111بمبمغ 

 يكون: االستامار أنشطةفإن صافى التدفقات النقدية من 

A 044444ج B 244444ج C 604444ج D  ال توجد
إجابة 
 صحٌحة

بزيادة رأس المال بمبمغ  2119إذا قامت إحدى المنشآت خالل عام  -6
ج  وحصمت 351111بمبمغ  أرباحج نقدًا  وسددت توزيعات 751111

ج  وبمغت أقساط القروض 511111احد البنوك بمبمغ  عمى قرض من
 أخرىشركات  فيج  وشراء استامارات 251111المسددة خالل العام 

التمويل  أنشطةمن  النقديج بشيك. فإن صافى التدفق 411111بمبمغ 
 يكون: 2117خالل عام 

A 204444ج B 003333ج C 044444ج D  ال توجد
إجابة 
 صحٌحة

ج  وزادت 3111 2119دى المنشآت خالل عام إذا بمغ صافى دخل إح -7
ج  1111ج  1211أرصدة المدينين والمخزون والدائنين خالل العام بمبمغ 

ج. فإن صافى التدفق 2111 السنوي. وبمغ اإلىالك التواليج عمى 1311
 التشغيل يكون: أنشطةمن  النقدي

A 0644ج B 0033ج C 6244ج D  ال توجد
إجابة 
 صحٌحة



 اضتدداّ قا١ُ٥ ايتدفكات ايٓكد١ٜ يف تكِٝٝ األدا٤ :   ايسابعايفصٌ 

236 

 

بمبمغ  أرا يببيع  2119المنشآت خالل عام إذا قامت إحدى  -8
نشاء 251111 ج سددت نقًد  511111جديدة تكمفت  مبانيج نقدًا  وا 

عمى سداد قيمتو خالل عام  االتفاقج وتم 111111وشراء أااث بمبمغ 
ج من مشروعات تحت التنفيذ 151111  كما قامت بتحويل مبمغ 2118

 النقديفإن صافى التدفق   وء ما سبق فيوالمعدات.  اآلالتحساب  إلى
 يكون: 2117عن  عام  االستامار أنشطةمن 

A (044444)ج B (033333)ج C 204444ج D  ال توجد
إجابة 
 صحٌحة

بمبمغ  2119بزيادة رأس ماليا خالل عام  المنشآتإذا قامت إحدى  -9
ج نقدأ  وحصمت عمى قروض خالل نفس العام بمبمغ 1111111
قامت بسدادىا خالل العام  التيروض ج  كما بمغت أقساط الق611111
ج  وبمغت التوزيعات النقدية عمى المساىمين خالل العام 211111
 أنشطةمن  النقدي وء ما سبق فإن صافى التدفق  فيج. 311111

 التمويل يكون:

A (6644444)ج B 0033333ج C 6044444ج D  ال توجد
إجابة 

 صحٌحة

ج 811111بداية العام  فيإذا بمغ رصيد القروض الممنوحة لمغير  -11
ج  وبمغ المحصل من أقساط ىذه القروض 1141111وفى نياية العام 

ج. فإن القروض الممنوحة لمغير 161111سبق منحيا لمغير خالل  التي
 خالل العام تكون:

A 244444ج B 033333ج C 014444ج D  ال توجد
إجابة 
 صحٌحة

نياية العام  ج وفى321111بداية العام  في األرا يإذا بمغ رصيد  -11
ج  عمما 61111المشتراه خالل العام  األرا يج. وبمغت تكمفة 351111
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 وء ما  فيج. 11111بمغت  األرا يبأن ىناك أرباح رأسمالية من بيع 
 خالل العام تكون: األرا يسبق فإن المحصل من بيع 

A 04444 B 03333ج C 24444ج D  ال توجد
إجابة 

 صحٌحة

ج  21111: إيراد المبيعات 2119ن عام فيما يمى بعض البيانات ع -12
ج(  صافى الربح 2111ج )مت منة إىالك 12111المصروفات  إجمالي

أرصدة الحسابات  فيىناك نقص  أنج. وقد تبين 6511بعد ال رائب 
ج  1111ج  المخزون 1211التالية خالل العام: حسابات المدينين 

 النقديالتدفق  وء ما سبق يكون صافى  فيج. 1311وحسابات الدائنين 
 :2119خالل عام  لمنشأة

A 2044ج B 0033ج C 66444ج D  ال شئ مما
 سبق

 إلىالتشغيمي  النقديفان نسبة التدفق  27 وء العبارة السابقة رقم  في -13
 المبيعات تكون

A 00% B 0070% C 07.0% D  ال شئ مما
 سبق

 

ج  21111: إيراد المبيعات 2119فيما يمى بعض البيانات عن عام  -14
ج(  صافى الربح 2111ج )مت منة إىالك 12111المصروفات  إجمالي

ج. وقد تبين 1511ج  ال رائب المسددة خالل العام 8111قبل ال رائب 
أرصدة الحسابات التالية خالل العام: حسابات المدينين  فيىناك نقص  أن

 وء ما  فيج. 1311ج  وحسابات الدائنين 1111ج  المخزون 1211
 :2119خالل عام  لمنشأة النقديلتدفق سبق يكون صافى ا

A 2044ج B 0033ج C 66444ج D  ال شئ مما
 سبق
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بمبمغ  2119بزيادة رأس ماليا خالل عام  المنشآت.إذا قامت إحدى 15
ج نقدأ  وحصمت عمى قروض خالل نفس العام بمبمغ 1111111
قامت بسدادىا خالل العام  التيج  كما بمغت أقساط القروض 611111
ج  وبمغت التوزيعات النقدية عمى المساىمين خالل العام 211111
التمويل  أنشطةمن  النقدي وء ما سبق فإن صافى التدفق  فيج. 311111

 يكون:

A (6644444)ج B 0033333ج C 6044444ج D  ال شئ مما
 سبق

ببيع أرا ى بمبمغ  2119.إذا قامت إحدى المنشآت خالل عام 16
نشاء مبانى1111111 ج سددت نقدا  1211111جديدة تكمفت  ج بشيك  وا 

ج وتم اإلتفاق عمى سداد قيمتو خالل عام 111111وشراء أااث بمبمغ 
ج وقد تم سداد نصف 411111ومعدات بمبمغ  آالت  كما قامت بشراء 2121

 في. 2119وتم تأجيل سداد النصف األخر لمارس  2119المبمغ خالل عام 
اإلستامار عن  عام  أنشطة من النقدي وء ما سبق فإن صافى التدفق 

 يكون: 2119

A (744444) B (033333) C 044444 D  ال شئ مما
 سبق

 لمنشأة النقديألف ج  وصافى التدفق  51.إذا كان رصيد النقدية أول المدة 17
الف ج   14سالب  االستاماري النقديالف ج  وصافى التدفق  41موجب بر 

الف جنيو  فإن رصيد النقدية أخر  11سالب بر  التمويمي النقديوصافى التدفق 
 الفترة يساوى:

A 04 الف ج B 20 الف ج C 10 الف ج D  ال شئ مما
 سبق

 191الف جنيو  وفى آخر الفترة  121أول الفترة  األرا ي.ذا كان رصيد 18
 151الف جنيو  وقد قامت المنشأة خالل الفترة بشراء قطعة أرض نقدًا بمبمغ 
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عة أرض أخرى نقدًا محققة خسارة رأسمالية من عممية الف جنيو  كما باعت قط
خارج  استاماريتدرج كتدفق نقدى  التيالف جنيو  فإن القيمة  31البيع قيمتيا 

 بقائمة التدفقات النقدية تساوى:

A 624  ألف
 جنٌه

B 604  ألف
 جنٌه

C 624  ألف
 جنٌه

D  ال شئ مما
 سبق

تدرج كتدفق  التيبقة فإن القيمة الفقرة السا في.بإستخدام البيانات الواردة 19
 داخل بقائمة التدفقات النقدية تساوى: استامارينقدى 

A 04  ألف
 جنٌه

B 04  ألف
 جنٌه

C 04  ألف
 جنٌه

D  ال شئ مما
 سبق

.إذا قامت إحدى المنشآت ببيع قطعة أرض نقدًا  محققة ربحًا رأسماليًا قيمتو 21
تدرج  التيالف جنية  فإن القيمة  71الف جنيو عممًا بأن تكمفتيا الدفترية  21

 داخل بقائمة التدفقات النقدية تساوى: استاماريكتدفق نقدى 

A 24 ألف جنٌه B 04  ألف
 جنٌه

C 74 ألف جنٌه D  ال شئ مما
 سبق

الف  61حصمت عمييا المنشأة أول الفترة  التيإذا كان رصيد القروض 21
حصمت عمييا  التي الف جنيو  والقروض الجديدة 41جنيو  وأخر الفترة 
الف جنيو. فإن أقساط القروض المسددة خالل الفترة  25المنشأة خالل الفترة 

 تساوى:

A 20 ألف جنٌه B 00 ألف جنٌه C 24 ألف جنٌه D  ال شئ مما
 سبق

الف  وفى  91واألرباح المحتجزة أول الفترة  االحتياطياتإذا كان رصيد 22
خالل الفترة صافى ربح بعد ال رائب  الف وقد حققت المنشأة 121آخر الفترة 

 قيمة تساوى:بالف جنيو  وقامت بتوزيعات أرباح نقدية عمى المساىمين  51

A 24  ألف
 جنٌه

B 04 ألف جنٌه C 04 ألف جنٌه D  ال شئ مما
 سبق
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التشغيمي يبمغ  النقديصافى التدفق  أن وء العبارة السابقة اذا عممت  في.23
 تكون األرباحوزيعات ج   فان نسبة تغطية ت41111

A 04% B 600.00% C 244% D  ال شئ مما
 سبق

اابتة  أصولج  وتم شراء 41111التشغيمي  النقدي.اذا بمغ صافى التدفق 24
ج  31111بمبمغ  أصول% منيا نقدا  كما تم بيع 51ج سدد 51111بمبمغ 

ج خالل 3111ج لم يحصل من قيمتيا مبمغ 15111 األرباحوبمغت توزيعات 
 الحر يبمغ النقدي وء ذلك فان التدفق  فيالعام ىذا 

A 0444 B 0444 C 00444 D 04444 
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 اخلاوسالفصن 
 التهبؤ بالفصن املالي يف املهصآت

 : التعميىية أواًل : األهداف

 : يكون الطالب قادرًا عمى أنهذا الفصل يجب  االنتهاء منبعد 
 . المالي، والتعثر المالي.التعرف عمى الفرق بين مفهوم الفشل 1
 . المنشأة باستمرارية.تحديد مؤشرات الشك 2
 . الماليالفشل  أسباب.التعرف عمى 3
 . المالي.تحديد مراحل الفشل 4
 . المالي.معرفة مظاهر الفشل 5
 .المالي.التعرف عمى أهمية التنبؤ بالفشل 6
 . الماليالتنبؤ بالفشل  في. فهم النماذج المستخدمة 7
: عهاصر الفصنثانيًا :   

  .مقدمة
 .المالي، والتعثر الماليمفهوم الفشل  5/1
 . المنشأة باستمراريةمؤشرات الشك  5/2
 . الماليالفشل  أسباب. 5/3
 . الماليمراحل الفشل  5/4
 . المالي. مظاهر الفشل 5/5
 . الماليأهمية التنبؤ بالفشل  5/6
 .الماليالتنبؤ بالفشل  فيالنماذج المستخدمة  5/7
 الخامس . خالصة الفصل 5/8
 . حاالت عممية 5/9
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 : وكدوة

وذلك ألنها تعمل في  المنشآتيعتبر الفشل المالي ظاهرة تواجه كافة 
 احتماالتظروف محيطة بمخاطر كثيرة ومتنوعة تهدد وجودها وتزيد من 

والمستثمرين  المنشأةسمبية عمى مستوى  اً مما ينتج عنه آثار  ، تعرضها لمفشل
عدم قدرة الموارد المالية  الفشل المالیيعني واالقتصاد القومي والمجتمع ككل. و 

، وتنبع أهمية المنشأةنشاط  استمراريةعمى اإلبقاء بمتطمبات  لممنشأةالمتاحة 
 المنشأةالعديد من االطراف ذات العالقة مع  التنبؤ بالفشل المالي من إهتمام

ارات حدوثه لمساعدتهم عمى إتخاذ القر  خارجية قبل أوسواء كانت داخمية 
يعتمد عمى  واستمرارها المنشآتالتصحيحية في الوقت المناسب، وأن مستقبل 

الوضع المالي لها والتنبؤ به لتالفي الكثير من المشاكل المالية في المستقبل، 
عدم حصول مستخدمى القوائم المالية  أنأهمية التنبؤ بالفشل المالي في وتكمن 
 اتخاذ إلىاإلفالس يؤدي  أوالفشل  أوالتعثر  احتمالمبكرة حول  تحذيراتعمى 

قرارات غير سميمة ومن ثم تحممهم لتكمفة مرتفعة نتيجة القرارات الخاطئة، وأن 
فالسفشل   إلىأدي  فجائيةالضخمة بصورة  العالمية المنشآتعدد من  وا 

اإلنذار  وسبمةحدوث أزمة مالية عمي مستوى العالم، ولذلك يتعين التعرف عمى 
 والبنوك لمفشل مستقباًل. المنشآتتعرض  باحتمالالمبكر 

والددذي يددؤثر  اإلدارةمددن اهددم التحددديات التددي تواجدده  المنشددآتيعددد تعثددر 
 أن المنشدددآتلدددذلك يجدددب عمدددى ،  المنشدددآتبددددورل عمدددى فدددرض االسدددتمرارية لتمدددك 

فدددي مرحمدددة  المنشدددأةتددددخل  أنتتنبددده لمتعثدددر المدددالي وتحددداول التعدددرف عميددده قبدددل 
 أنالفشل والتصفية وخروجها من سدوق المنافسدة بشدكل نهدائي، والجددير بالدذكر 

الماليدددة والتنفيذيدددة تمتمدددك معمومدددات مفيددددة عدددن نسدددب ومؤشدددرات ماليدددة  اإلدارات
فدي عمميددات اتخداذ القددرار المناسدب لحمايددة  اإلداراتتسدداعد  إندذارتعمدل كمؤشددر 
التعددرف عمددى مؤشددرات التعثددر  أهميددةالمصددال . وتكمددن  أصددحابالمسدداهمين و 

عمميدات  اإلدارةوالتسدهيل عمدى  المنشدآت انقدادوما لها من دور هام في عمميدات 
 المنشددددآتاتخدددداذ القددددرارات الكفيمددددة لمنددددع الوصددددول لحدددداالت الفشددددل التددددام و منددددع 
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، و حماية المستثمرين من  محتممةة من التورط باستثمارات فيها مخاطر الناجح
 مالية هم في غنى عنها. خسائرتكبد 

يضدًا حجدر االرتكداز فدي أالي يعد التعرف عمدى مؤشدرات التعثدر المدكما 
 التددديوهدددي البقددداء والنمدددو واالسدددتمرارية لهدددا  المنشدددأة أهددددافضدددمان تحقيدددق اهدددم 

وتحقيقهدددا لاربددداح ومددددى قددددرتها عمدددى مواجهدددة  لممنشدددأةتتعمدددق بالوضدددع المدددالي 
 المنشددأة، وكددذلك فهددي تدددل عمددى قدددرة األزمدداتاألزمددات المسددتقبمية وتخطددي هددذل 

 عمى االحتفاظ بالسيولة الالزمة والتي تتناسب مع التزاماتها.
التددي نالددت  الموضددوعاتمددن  المنشددآتويعددد موضددوع التنبددؤ بتعثددر هددذا 

المصدال ،  أصدحابوغيدرهم مدن  والماليين اهتمام الباحثين و المديرين والمحممين
والمسدتثمرين  المنشدآتالسدمبية عمدى  وأثدارلفي الحدد مدن التعثدر  أهميةلما له من 

مدددن حددداالت تعثدددر وفشدددل  االقتصدددادككدددل، وبسدددبب مدددا يشدددهدل  االقتصدددادوعمدددى 
فددددي مطمددددع  المنشددددآتفددددي موضددددوع التنبددددؤ بتعثددددر  االهتمددددامكبيددددرة، بدددددأ  منشددددآت

فدددي مطمدددع  بددده الثالثينيدددات مدددن القدددرن الماضدددي، وازداد اهتمدددام البددداحثين بدددالتنبؤ
هم وِ  وغير  Beaverالستينيات من القرن الماضي عمى يد بعض الباحثين مثل 

التنبددؤ بددالتعثر و الفشددل المددالي مثددل  أسدداليبمددن البدداحثين، و بددرزت العديددد مددن 
 وغيرها من النماذج.  Sherrod و نموذج Beaver و نموذج Altmanنموذج

 بمفداهيم وعوامدل ومراحدل وأسدبابالتعريدف  إلدىويهدف هذا الفصل  اذه
التعثر ومراحل التعثر وأسباب التعثر منهدا أسدبابه الداخميدة والخارجيدة ومظداهرل، 

أسدددددبابه الداخميدددددة والخارجيدددددة و  المدددددالي تعريدددددف مفهدددددوم الفشدددددل إلدددددىضدددددافة إلوبا
لقداء الضدوء عمدى أهميدة إ، مع  المالي ان الفرق بين التعثر والفشلومظاهرل، وبي

 التنبؤ بالتعثر وطرق التنبؤ بالتعثر المالي والنماذج المستخدمة لمتنبؤ بالتعثر.
 : املالي والتعجر املالي الفصن. وفووم 5/1

التددددددي تمددددددر بهددددددا  األولددددددىهددددددو المرحمددددددة الزمنيددددددة ف التعثددددددر المدددددداليأمددددددا 
، وهددددي أولددددى مراحددددل الفشددددل، ومددددن الممكددددن اعتبددددار التعثددددر باندددده حالددددة المنشددددأة
فددددي هددددذل  المنشددددأة أنفددددي مرحمددددة معينددددة قبددددل حدددددوث الفشددددل، بمعنددددى  المنشددددأة

المرحمدددددة تكدددددون غيدددددر قدددددادرة عمدددددى سدددددداد ديونهدددددا بكفددددداءة بدددددالرغم مدددددن امتالكهدددددا 
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مدددددددن سدددددددداد  لتدددددددتمكنسددددددديولة  إلدددددددىيصدددددددعب تحويمهدددددددا  التددددددديالثابتدددددددة  األصدددددددول
كمددددن مشددددكمتها فددددي الددددنق  الحدددداد بالسدددديولة وبالتددددالي عجزهددددا عددددن ديونهددددا، و ت

مجموعدددددة مدددددن األعمدددددال  يلامدددددلا ، و يعدددددد التعثدددددراألجدددددلسدددددداد ديونهدددددا قصددددديرة 
مددددددن العوامددددددل واألسددددددباب  مجموعددددددة إلددددددىوالممارسددددددات المتراكمددددددة التددددددي ترجددددددع 
أزمدددددة كبيدددددرة، وتقمدددددل  -بمدددددرور الوقدددددت  -التدددددي تتفاعدددددل مدددددع بعضدددددها لتشدددددكل 

ا القائمددددة والحصددددول اد ديونهددددا وت طيددددة التزاماتهددددعمددددى سددددد المنشددددأةمددددن مقدددددرة 
 جديدة.  مالية التزاماتعمى تسهيالت و 
عمددى اإلسددتمرار فددي العمددل  المنشددأةعدددم قدددرة  بأندده المدداليالفشددل  يعددرف

المسدددتهمكين، وعرفددده الدددبعض بأنددده توقدددف أنشدددطة  إلدددىبالسدددوق وتقدددديم منتجاتهدددا 
 تنتهي لصال  الدائنين. بسبب دعوي قضائية أوبسبب التعثر  المنشأة

قدددددددرة المددددددوارد الماليددددددة المتاحددددددة  انعدددددددام المددددددالي كمددددددا يقصددددددد بالفشددددددل 
 أيضدددداً بدددده ويقصددددد نشدددداطها،  فددددي االسددددتمراريةعمددددى الوفدددداء بمتطمبددددات  لممنشددددأة

المرحمددددة التددددي تسددددبق لحظددددة إعددددالن اإلفددددالس وتعددددرض  المددددالييقصددددد بالفشددددل 
قدددددددادرة عمدددددددى سدددددددداد  فتكدددددددون غيدددددددر خطيدددددددرةماليدددددددة  اضدددددددطرابات إلدددددددى المنشدددددددأة
 . تجال ال ير التزاماتها

: املهصأةوؤشرات الصك بأستىرارية  5/2  

والخا  بفرض اسدتمرارية  IAS570حدد المعيار الدولى لممراجعة رقم 
وتنقسدم تمدك  المنشدأة ةاستمراريضعف  إلىتشير  التيالمؤشرات بعض  المنشآت

تشد يمية، ومؤشدرات اخدري. وفيمدا يمدي ومؤشدرات مؤشدرات ماليدة،  إلىالمؤشرات 
 امثمة حول تمك المؤشرات:

 املؤشرات املالية، وتتىجن فيىا يمي : .5/2/1

 المتداولة. األصولالمتداولة عمى  االلتزاماتزيادة   -1
 أوجدولتها،  أو األجلعدم إمكانية سداد القروض طويمة   -2

لتمويل  األجلاالعتماد بشكل كبير عمى القروض قصيرة 
 .األجلطويمة  األصول
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 ظهور النسب المالية األساسية بشكل سمبي. -3
 توقفها. أو األرباحتأخير سداد توزيعات  -4
 عدم القدرة عمى سداد استحقاقات الدائنين في موعدها. -5
 الصعوبات في تطبيق شروط اتفاقيات القروض. -6
 أو عدم القدرة عمى تمويل مشاريع تطوير منتجات جديدة -7

 استثمارات ضرورية أخرى.
 ، وتتىجن فيىا يمي : املؤشرات التصغيمية :5/2/2  

 .فقد مجموعة مميزة من المديرين دون تعويضهم   -1
مورد  أوترخي   أوحق امتياز  أوفقدان سوق رئيسي  -2

 رئيسي.
 .األصول الهامةنق  في  أومشاكل عمالية  -3

 : ، وتتىجن فيىا يمي وؤشرات أخرى : 5/2/3

متطمبات قانونية  أورأس المال  سوق عدم تطبيق متطمبات -1
 أخرى.

تنشأ عنها أحكام  أنيمكن  المنشأةدعاوي قضائية ضد  -2
 تعويضات ال يمكن الوفاء بها.

 السياسات الحكومية. أوت ير في التشريعات  -3
  : املاليالفصن  أسباب.5/3

 أسبابهما  األسبابمن  مجموعتين في الماليالفشل  اببأستتمثل 
 التيخارجية تنبع من البيئة الخارجية  وأخرى المنشأةداخمية تنبع من داخل 

 : عمى النحو التالي األسباب، ويمكن عرض تمك المنشأةتعمل من خاللها 
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 : الداخمية األسباب.5/3/1

تنبع من البيئة الداخمية  التينقاط الضعف  فيالداخمية  األسبابتتمثل 
وتسويقية ومالية، وتتضمن هذل  إدارية وأخرىفنية،  بنواحيوقد ترتبط  لممنشأة
 ما يمي: األسباب

العمل والتش يل  وآليات أنظمة في: تتعمق بالقصور تصغيمية أسباب
وتطبيقات غير مالئمة وال تتناسب مع  أدواتاستخدام  فيمتمثمة  المنشأةداخل 

 البيئة المحيطة. في المستمرةاحتياجات السوق الحالية والت يرات 
كمسدبب رئيسدي لمفشدل  اإلداريدة: حيدث تظهدر المشداكل إدارية أسباب

غير مؤهل وغير قادر عمى تسيير  إدارةفريق  المنشأة إدارة، عندما يتولى المالي
 المالئمة. بالصورة اهأمور 

عمدى تسدويق منتجاتهدا  المنشدأةعدم قددرة  في: تتمثل تسويكية أسباب
زيددادة حدددة المنافسددة محميددا  أوخدددماتها وقددد يرجددع ذلددك لصدد ر حجددم السددوق  أو

 المنشأةالمؤهمين والقادرين عمى تسويق منتجات وخدمات  األفرادوعالميا وغياب 
الصدد يرة ومتوسددطة  المنشددآتفشددل  أسددبابوتعتبددر المشدداكل التسددويقية مددن اهددم 

 الدول النامية. فيالحجم 
 األولالمقدددام  فددديالماليدددة لمفشدددل  األسدددبابتدددرتبط  :واليبببة أسبببباب

عمى تحقيق التدوازن  تهاعدم قدر  فيممثمة  لممنشأةالهيكل التمويمي  فيبالقصور 
 االقتراض. وأموالالممكية  أموالالمناسب بين 

المقددام  فديتدرتبط  المداليالداخميدة لمفشدل  األسدباب أنويتضد  ممدا سدبق 
وعدددددم قدددددرتها عمددددى القيددددام بوظائفهددددا المختمفددددة  المنشددددأة إدارةبعدددددم كفدددداءة  األول

  .األمثلبالشكل 
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 : اخلارجية األسباب. 5/3/2

 المنشأةتعمل من خاللها  التيمن البيئة الخارجية  األسبابتنبع هذل  
ويمكن عرضها عمى النحو لمدولة السياسية  أووقد ترتبط بالظروف االقتصادية 

 التالي:
 : االقتصادية األسباب
الظروف  فياالقتصادية بالت يرات المحتمل حدوثها  األسبابترتبط 

 باتفاقياتومنها عمى سبيل المثال ما يرتبط  ةأشنملاباالقتصادية المحيطة 
 .األجنبيةصرف العمالت  أسعارتحرير التجارة الخارجية، وتحرير 

 : السياسية األسباب

الظروف  فيالسياسية بالت يرات المحتمل حدوثها  األسبابترتبط 
 في الحكوميومنها عمى سبيل المثال التدخل  ةأشنملابالسياسية المحيطة 

والمرتبات وارتفاع تكاليف التأمينات  األجورسياسات التسعير وارتفاع معدالت 
 والمعاشات.

 :املاليوراحن الفصن  :5/4
 المراحل التالية: الماليتشمل مراحل الفشل 

 : .ورحمة احلضانة5/4/1

، ومما الماليمن مراحل الفشل  األولىتمثل مرحمة الحضانة المرحمة 
نبصورة غير متوقعة  أوفجأة  تدهورتال المنشأة أنالشك فيه  كون هناك ي ماوا 

 اإلدارةالتي قد تظهر ويمكن معالجتها من قبل  السمبيةمن المؤشرات  اً عدد
 التسهيالتالمنافسة، نق   تزايد،  غير المباشرة التكاليف زيادةمنها، 
معدل دوران  وانخفاضوضعف رأس المال العامل،  األعباء وتزايد، االئتمانية
 .اإلنتاج، وتقادم طرق األصول
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 : ورحمة الفصن االقتصادي :5/4/2

 األموالفي تحقيق عائد مناسب عمى  المنشآتيقصد بها فشل 
التكمفة متوسط عائدا عمى االستثمار اقل من  المنشآتالمستثمرة بحيث تحقق 

 فيها المستثمرة لاموالالمرجحة 
 : ورحمة الفصن املالي :5/4/3

 الالزمة عمى توليد التدفقات النقدية المنشأةضعف قدرة  فيتتمثل 
 :ناتأخذ هذل المرحمة مظهر و ، األجلقصيرة وطويمة  االلتزاماتلت طية 
ما يسمى التعثدر: ويعبدر عدن وجدود مشدكمة حدادة  أو العسر المالي الفني  أ.

 .شاممةهيكمة  إعادة إلىالمجوء  في السيولة ال يمكن معالجتها دون
عمددى ممارسددة  المنشددأة: ويقصددد بدده عدددم قدددرة المااالي الحقيقااي العسددر. ب

االعتيادية فدي الحصدول عمدى السديولة  أوسياساتها االستراتيجية الطبيعية 
تعددديل السياسددات وفددرض العديددد مددن  إلددى المنشددأةالمطموبددة وهنددا تحتدداج 

لتخطدددددى هددددذل المرحمدددددة وتكمددددن الصدددددعوبة فددددي هدددددذل المرحمدددددة  اإلجددددراءات
اقددل مددن  المنشددأةبالحصددول عمددى التمويددل الددالزم وتكددون فرصددة اسددتمرار 

 .المرحمة األولى
 : الكانونيورحمة الفصن  : 5/4/4

الذى  األمرالتحكم بالفشل  ةأشنملا اهيف عيطتست ال يتلاهى المرحمة 
 تمهيدا لتصفيتها. اإلفالس إلعالنالقانونية الالزمة  اإلجراءاتيتطمب اتخاذ 

 : والتصفية اإلفالس إعالنورحمة :  5/4/5

سداد ديونها ويتم التنازل عن  المنشأةفيها ال تستطيع  التيهى المرحمة 
عادةوتسميمها قضائيا لتسهيل  أصولها كل  أوونقل بعض  األعمالتنظيم  وا 
 لمدائنين.ها أصول
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 : املاليوظاهر الفصن :  5/5

  :فيما يمي ةأشنممل الفشل المالي تتمثل مظاهر
  .المالي الهيكلفي  االختالل .1
  .متتاليةمالية فترات خالل وتدهورها  الربحية يتدن .2
عمى مسايرة التطور التكنولوجي  المنشآتعدم قدرة بعض  .3

 في إنجاز مهامها التقميديةالوسائل  واتباع
ارتفاع  إلىيؤدی  مما ضعف الرقابة عمى رأس المال العامل ، .4

عادة الديونفی حجم  مستمر  جدولتها. وا 
وعدم  المنشأةأنشطة  إدارةفي  واإلداريةضعف الكفاءة المالية  .5

 . التنظيمي الهيكلمالءمة 
في  التأخيرو  في التعرف عمى األنشطة المربحة، المنشأةإخفاق  .6

 دفع المستحقات
 أوالمنتجات المستوردة  معالمنافسة  وتزايد المبيعات انخفاض .7

  .المنتجة محمياً 
  .في إعداد الحسابات الختامية وضعف اإلفصاح التأخير .8
 . لممنشأة اإلنتاجيةالتوسع غير المرب  في الطاقة  .9

 ةالداخم النقديةالتدفقات  ناتج عن نق وال السيولةعجز في ال .11
 من :والناتجة 

ألكثر من  الديونوجدولة  التأجيلطمبات  إلىاالضطرار  أ. 
  .مرة
 . اإلنتاجية العمميةفي عدم االنتظام ب. 
المعدومة،  الديوننسبة  وارتفاع التحصيلمعدالت  انخفاضج. 
 المنشأة إدارة يالمتكرر ف يريالت و 

 وزيادةمالية عميها  قضايا، ورفع المنشأة إدارةد. ضعف كفاءة 
زيادة الرب  بسبب مجمل الرب  وصافي الفجوة بين 
 .المتنوعة المصاريف
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 . .استحقاقها تواريخعن سداد األقساط في  المنشأةه. عجز  
 : املاليأهىية التهبؤ بالفصن  : 5/6

يعد التنبؤ بالفشل المالي في الوقت المناسب ضروريًا لما له من مزايا 
في مراحمه  هتلمعالجالالزمة  اإلجراءات اتخاذمن  اإلدارة، حيث ُيمكن  إيجابية

اإلفالس والتصفية ، وتنبع أهمية التنبؤ بالفشل من  إلىالمبكرة وتجنب الوصول 
كبيرة  أهمية المالي من الجهات بها، حيث يمثل التنبؤ بالفشل العديد اهتمام

 :اآلتيةلمجهات 
التعددددرف عمددددى مؤشددددرات الفشددددل  فددددي: يفيددددد التنبددددؤ بالفشددددل المددددالي اإلدارة .1

التصددددحيحية الضددددرورية إلنقدددداذ  اإلجددددراءات التخدددداذوالتعامددددل مددددع أسددددبابها 
 .في الوقت المناسب المنشأة

التدددي  المنشدددآتتقيددديم نجددداح  فدددي: يفيدددد التنبدددؤ بالفشدددل المدددالي نياملكرضببب..2
 . لتمك المنشآتيقومون بإقراضها واإلطمئنان عمى سالمة استرداد أموالهم 

بددالتنبؤ بالفشددل المددالي مددن أجددل إتخدداذ  المسددتثمرون : يهددتماملسببتجىرون.3
قدددراراتهم االسددددتثمارية المختمفدددة، والمفاضددددمة بددددين البددددائل المتاحددددة، وتجنددددب 

 االستثمارات ذات المخاطر العالية.
تهتم البنوك بالتنبؤ بالفشل المالي لمدا يترتدب عميده مدن آثدار فدي  :البهوك.4 

شددددروطها،  قيددددد الدراسددددة وأسددددعارهاوتمددددك التددددي  كددددل مددددن قروضددددها القائمددددة 
مكانية  .لمعالجة المشاكل القائمة المقترضينالتعاون مع  وا 

مراجعددو الحسددابات بددالتنبؤ بالفشددل  اهتمدداميرجددع  :احلسببابات وراجعببو.5  
والدددذي  المنشدددآتمسدددؤوليتهم فدددي مراجعدددة القدددوائم الماليدددة لتمدددك  مدددن المدددالي

  .المنشأةمدي مالئمة فرض استمرارية  ينعكس في دورهم فيما يتعمق بتقييم
بالنسدددبة لمجهدددات  هامددداً  المدددالييعدددد التنبدددؤ بالفشدددل :ةيببباحلكوو اجلوبببات.6

العاممدة فدي  المنشدآتعمدى  الرقابيدة وظيفتهداتدتمكن مدن أداء  الحكومية لكدي
 .حرصًا عمى سالمته االقتصاد
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مددن أجددل  المددالي: يهددتم العدداممون بالشددركة بالفشددل بالصببر ة العبباومون.7
وتقييم نظام التقاعد ومنافع ما بعد الخدمة  الوظيفيباألمن والرضا  أشعارهم

 .تقدمها لهم  أن لممنشأةالتي يمكن 
أهمية الفشل المالي تعد بمثابة اإلنذار المبكر عن  أنويمكن القول  ذاه

والتي البد من تداركها قبل فوات  المنشأةالمشاكل المالية التي تعاني منها 
 االستثماريةوهي تعتبر أداة هامة تساعد متخذي القرارات في قراراتهم  ، األوان

عمددل عمى تخددفض درجة عددددم التأكد، و ت، و التمدددويمية بشكل مناسب وسميم أو
ساعد في تجنب حاالت تعثر ت، و  محتممة والمتعددمقة بالمستقبلالمخدداطر ال يميتق

 مرحمة الفشل. إلىووصولها  المنشآت
، الماليويعتمد التحميل المالي بشكل أساسي عمى الخبرة، وحكم المحمل 

حيث يواجه التحميل النسبي صعوبات متعددة، منها عدم وجود قواعد نهائية 
لمحكم. وفي كثير من الحاالت، تعطي النسب المالية مؤشرات متضاربة، فمن 

ة مالية واحدة متناقضًا مع نسبة مالية أخرى، يكون تفسير نسب أنالممكن 
التحميل المالي لم  أنكارتفاع نسب الربحية، وانخفاض نسب السيولة، بمعنى 

، في الوقت الذي تظهر فيه إحدى نسب السيولة لممنشأةيعطي الصورة الحقيقية 
العدد الكبير لمنسب المالية المستخدمة،  أنهناك إعسارًا ماليًا قد يحدث.  أن

والصعوبات في تفسير مجموعة من تمك النسب، دفع العديد من الباحثين 
قيم محددة يمكن حسابها  أوهل هناك مؤشرات “السؤال:  إلىوالمحممين الماليين 

يعتمد عميها في  أن، ويستطيع المحمل لممنشأةلمحكم عمى سالمة المركز المالي 
 .حكمه إصدار

لذلك فقد اعتمد التحميل ألغراض التنبؤ بالفشل المالي عمى استخدام 
نتائج  أوالنماذج الكمية من النسب ومؤشرات مالية، لمعرفة أرصدة معينة 

محددة ومقارنتها مع نسب معيارية وقيم فاصمة، وذلك كمؤشر عمى الصعوبات 
. ولعل عدم توافق قرارات االسدتثمار مع المنشآتتواجهها  أنالمالية التي يمكن 

فجوة بين اإليرادات ونفقات التمويل، بالشكل الذى  إلىقرارات التمويل، يؤدي 
عندما يصعب مواجهة هذل النفقات. وعادة ما  المالييزيد من احتماالت الفشل 
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في تاريخ  األجلد التزاماتها القصيرة اعمى سد المنشأةتكون البداية مع عدم قدرة 
عن سداد فوائد القروض والسندات وتوزيعات  المنشأةاستحقاقها، والحقًا تتوقف 

 .األرباح لممساهمين
 : املاليالتهبؤ بالفصن  يفالهىاذج املستخدوة : 5/7

 أما لممنشأة المالي األداءجودة  االئتمانيةتعكس مؤشرات الجدارة 
 وقدرتها عمىعمى الوفاء بالتزاماتها  المنشأةتعكس قدرل ف اإلفالسمؤشرات 

تصفيتها،  أو، من خالل قدرتها عمى االستمرار  لهاالتنبؤ بالوضع المستقبمي 
 الماليواإلفالس، لتقييم الوضع  االئتمانيةويتم استخدام مؤشرات الجدارة 

هذل المؤشرات  إنشاءمى تنمية مواردها. وقد تم ع تها، وقياس مدى قدر لممنشأة
حصائيةرياضية مع نماذج  تطور الوضع المالي وتحميل األداء  لبيان مدى، وا 

 في المستقبل القريب. 
وقد ازداد االهتمام بتطوير نماذج رياضية قادرة عمى التنبؤ بفشل 

مجموعة النسب المالية األكثر قدرة عمى التنبؤ  إلى، وذلك لمتوصل المنشآت
 خاصةفي  أو)خطر الفشل المالي ” في خطر“تكون  أنالتي يمكن  بالمنشآت

عمى البقاء واالستمرار  المنشأةإعادة الهيكمة(.مما يؤثر عمى مقدرل  إلى
 مستقباًل.

وفى ذات السياق أجريت العديد من الدراسات والبحوث بهدف اكتشاف 
 إلىمتنبؤ بالفشل المالي. ويمكن تقسيم هذل النماذج لالنماذج االكثر مالئمة 

النماذج التي تعتمد عمى نسبة مالية واحدة لمتنبؤ  فيتين :تتمثل الفئة األولى فئ
بالفشل المالي.، اما الفئة الثانية فهى النماذج التي تعتمد عمى األوزان 

 الترجيحية لمجموعة من النسب المالية.
(، ويميها Beaverمن قبل )1967وتعتبر الدراسة المعدة في عام 

، المحركان الرئيسيان لعدد من الدراسات 1968عام ( في Altmanدراسة )
بالفشل  الالحقة. وقد ظهرت أولى محاوالت تطوير نموذج إحصائي لمتنبؤ

(، والتي تعتبر من الدراسات الرائدة في Tamari) أعدل 1964المالي في عام 
 هذا المجال.
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تاحة المجال أمام إمكانية تطبيق هذل النماذج  وبهدف تعميم الفائدة وا 
عمى عدد من  في هذا الفصل االقتصارمن قبل المحممين الماليين، فإنه يتم 

النماذج األكثر شيوعًا، والتي أثبت قدرة عالية عمى التنبؤ بالفشل المالي، وفيما 
 : ألهم هذل النماذج استعراضيمي 
 (Z-Score):املهصآتلمتهبؤ بافالس  (Altman.منوذج التىان )5/7/1 

من  1968( وتحديد عدد النقاط في عام Zمفهوم )لقد جرى تعريف  
(، باستخدام Edward Altmanقبل أستاذ العموم المالية في جامعة نيويورك )

أفضل النسب المالية  إليجادأسموب التحميل التمييزي الخطي متعدد المت يرات 
األمريكية. حيث قام الباحث باستخدام عينة  المنشآتالقادرة عمى التنبؤ بفشل 

 منشأة( 33صناعية مدرجة في السوق المالي، ) منشأة( 66يرة مؤلفة من )ص 
)تم  األصولفاشمة وأخرى غير فاشمة مماثمة لها من حيث نوع الصناعة وحجم 

التي يقل مجموع أصولها عن مميون دوالر أمريكي(، ولمتأكد  المنشآتاستثناء 
 Classificationتم استخدام تحميل التصنيف ) المنشآتمن دقة تصنيف 

Analysis الفاشمة وغير  لممنشآت% 97% و94( بدقة بم ت في العام األول
درجة الدقة تراجعت في السنة الثانية التي سبقت  أنالفاشمة عمى التوالي، اال 
الفاشمة وغير الفاشمة  لممنشآت% 94% و72 إلىاإلفالس، حيث انخفضت 

( نسبة مالية محتممة من 22عمى التوالي. وقد أخذ النموذج بعين االعتبار )
(، تم 1965 – 1964خالل الفترة من ) المنشآتواقع التقارير المالية لهذل 

خمس فئات، وهي: السيولة، والربحية، والرفع المالي، والقدرة عمى  إلىتصنيفها 
 ، وقد وقع االختيار عمى أفضل خمس، والنشاطجلاألقصيرة  االلتزاماتسداد 

 : كمايمينسب لمتنبؤ بالفشل المالي، ليظهر النموذج 
Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + .6X4 + .999X5 

 : أنحيث  
X1  / األصول إجمالي= رأس المال العامل. 

 المتداولة االلتزامات ÷المتداولة  األصولرأس المال العامل =  أنحيث 
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بعد سداد  المتبقيةالمتداولة  األصولوتعبر هذل النسبة عن صافى 
 األصول إجمالي إلىالمتداولة  االلتزامات

X2  =األصول إجمالي المحتجزة / األرباح 
 رأس المال –حقوق الممكية  إجماليالمحتجزة =  األرباح أنحيث 

 األصول إجمالي إلىالمتراكمة عبر الزمن  األرباحتعبر هذل النسبة عن 
X3= األصول إجماليقبل الفوائد والضرائب /  األرباح 

 والضرائببعد استبعاد اثر الفوائد  األصول إنتاجيةتعبر هذل النسبة عن 
X4=  االلتزامات إجمالي/  المساهمينالقيمة السوقية لحقوق. 

 لممنشأةتقيس هذل النسبة الرافعة المالية 
X5 = / األصول إجمالي صافي المبيعات 
 المنشأة مبيعاتعمى توليد  األصول ةتعبر هذل النسبة عن مدى مقدر و  

سالمة المركز المالي  إلى(، فإنها تشير Zوكمما ارتفعت قيمة )
، بينما تدل القيمة المتدنية عمى احتمال الفشل المالي. وبموجب هذا لممنشأة

ثالث فئات وفقًا لقدرتها عمى  إلىمحل الدراسة  المنشآتالنموذج يمكن تصنيف 
 االستمرار، وهذل الفئات هي:

( فدأكبر، يشدير 2.99) لممنشدأة( Zإذا كاندت قيمدة ) : األوهاالحتىاه  .1 
 فيوقدرتها عمى البقاء واالستمرار  لممنشأة الماليسالمة المركز  إلىذلك 

 لها .  مستبعد فالساإلنشاطها، واحتمال 
   - 1.81تتدراوح بدين  لممنشدأة( Zكاندت قيمدة )إذا  : الجاني االحتىاه. 2

(. ويطمق عميها المنطقة 2.99(، وأقل من )1.81أكبر من ) أي  2.99
 لإلفدالسال تتعدرض  أوقدد تتعدرض  المنشدأة أن إلدىالرمادية ، يشير ذلك 

 مزيد من الدراسة والتحميل إلىالمستقبل ويحتاج ذلك  في
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( فاقدل، يشدير 1.81) لممنشدأة( Zإذا كاندت قيمدة ) : الجالح االحتىاه. 3
مهددة بخطر الفشدل  المنشأةوتكون  اهل الماليحالة المركز  ءسو  إلىذلك 
 .مؤكد لها فالساإل.، واحتمال إفالسهاومن المحتمل  المالي

 الشروق الصناعية بمنشأةليك البيانات التالية المتعمقة إ (1وجاه )  
 22/21/1228 يف املالٕقائنة املرنز 

 1228 بٔاٌ

 ىكدٓة

 مدٓيٌْ

 رلزٌّ

 عكارات

 اثاخ

 سٔارات

 األدلاستجنارات طْٓلة 

122222 

222222 

222222 

122222 

212222 

222222 

42222 

 822222 األصْل إمجالٕ

 دائيٌْ

 بيو سخب على املهظْف

 األدلقرّض طْٓلة 

 رأض املال

 ارباح ذلتذزة

54222 

24222 

62222 

572222 

42222 

 

 822222 حكْم امللهٔة ّااللتزامات إمجالٕ

 31/12/2119 فياذا عممت ما يمي 
 ج65111.صافى الدخل 1
 ج11111والضرائب 5111.قيمة الفوائد 2
 ج411سهم والقيمة السوقية لمسهم  2111 األسهم. عدد 3
 ج1811111. صافى المبيعات 4
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 : املطموب

 فيوفقا لنموذج التمان  المنشأةنجاح  أوتحديد احتمال فشل  .1
31/12/2119 

 4لبنك مصر لمحصول عمى قرض بمبمغ  المنشأةاذا تقدمت هذل  .2
 ؟ المنشأةمميون جنيه فهل يوافق البنك عمى من  القرض لهذل 

 باستخدام نموذج التمان  2112عن سنة   Z ةحساب درج .1
 322222= 222222+ رلزٌّ 222222+مدٓيٌْ 122222املتداّلة = ىكدٓة  األصْل -

 222222=  24222+ بيو سخب على املهظْف 54222املتداّلة  = دائيٌْ االلتزامات -

 املتداّلة =  االلتزامات –املتداّلة  األصْلرأض املال العامل =  -

=     322222 -   222222     =222222 

X1  23222=  822222÷  222222=  األصْل إمجالٕ÷ =  رأض املال العامل 

X2 =23245=  822222÷  42222=  األصْل إمجالٕ÷ احملتذزة  األرباح 

 بعد الفْائد ّالضرائب+ الفْائد +الضرائب األرباحقبل الفْائد ّالضرائب =  األرباح

                                     =54222 +4222+22222  =72222 

X3 =23278=  822222÷  72222=  األصْل إمجالٕ÷ قبل الفْائد ّالضرائب  األرباح 

 722222= 322الكٔنة الشْقٔة للشَه × سَه  1222 األسَهالكٔنة الشْقٔة لالسَه = عدد 

 (األدلغري املتداّلة)قرّض طْٓلة  االلتزاماتاملتداّلة +  االلتزامات=  تااللتزاما إمجالٕ

                         =22222             +62222         =262222 

X4 262222÷ 722222=  االلتزامات إمجالٕ÷  املشاٍنني = الكٔنة الشْقٔة حلكْم  =

3362 

X5 1=  822222÷  2722222=  األصْل إمجالٕ÷ = صافى املبٔعات 
نموذج  في  2119يتم التعويض عن الخمس نسب السابقة عن عام 

 المنشأة بإفالسالمعدل لمتنبؤ 
Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + .6X4 + .999X5 
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= (1.2×0.333) + (1.4×0.56 + (3.3×0.089) + (.6×4.70) + 
(.999×2) 
Z= 5.59 

 مسدتمرة المنشدأةف،  2.9اكبدر مدن  أي 5.59بمدغ ت  Zقيمدة  أن: بمدا التعميبل 
  اإلفالسوغير معرضة لمخاطر 

 ؟ م الأ للمنشأةهل يمنح بنك مصر القرض :  ثانيا
مميون جنيه  4الذى تبمغ قيمته  لممنشأةنعم يمن  بنك مصر القرض 

وقادرل عمى الوفاء  باإلفالسغير مهددل  فإنها 2.9اكبر من    Zالن قيمة 
 بالتزاماتها.
 : املهصآت بإفالساملعده لمتهبؤ   (Altmanمنوذج التىان ): 5/7/2

عدم  فين والمتمثمة و ن الماليو نظرا لمصعوبات التي واجهت المحمم
غير المدرجة في  المنشآتإمكانية تطبيق النموذج بصي ته األصمية عمى 

المالية، بسبب صعوبة قياس القيمة السوقية لحقوق المساهمين  األوراقبورصة 
( في عام Altmanتتطمب بيانات عن القيمة السوقية لمسهم. لذلك قام ) والتي

في  لممنشآت)وهو ما يعرف بالجيل الثاني(  Zetaبتطوير نموذج  1977
فاشمة  منشأة( 53القطاع الخا ، وذلك بإجراء الدراسة عمى عينة من )

م (، إذ قام باستخدا1975 – 1969خالل الفترة من ) ناجحة منشأة( 58و)
ن لهذل ال اية هما طريقة التحميل التمييزي الخطي وطريقة التحميل اقتطري

( نسبة مالية. وكانت النتيجة 28التمييزي التربيعي، حيث شمل التحميل )
استبدال القيمة السوقية لحقوق المساهمين بالقيمة الدفترية، كما أدت الدراسة 

 :العالقة اآلتية تعديل معامالت التمييز، حسب  إلى
Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 

 : أنحيث   
X1 =  األصول إجمالي إلىرأس المال العامل نسبة. 
X2 = األصول إجمالي إلىالمحتجزة  األرباحنسبة 
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X3 = األصول إجمالي إلىقبل الفوائد والضرائب  ألرباحنسبة ا 
X4= االلتزامات إجمالي إلى ينالمساهملقيمة الدفترية لحقوق نسبة ا. 
X5 =  األصول إجمالي إلىصافي المبيعات نسبة.  

 المنشأةأكبر، فإن  ( او2.9( برصيد )Zقيمة ) بم تاذا ويناء عميه 
( وأقل، 1.23) بم ت قيمتهامستمرة وغير معرضة لمخاطر اإلفالس. أما إذا 

 معرضة لمخاطر اإلفالس. المنشأةفإن 
 غري الصهاعية :: منوذج التىان لمىهصأة  5/7/3

عمى  واعتمادلالتمان لتركيزل والمعدل  األصميتم انتقاد النموذج 
 المنشآتالنماذج المناسبة ألوضاع تمك  أنويمكن القول  ، الصناعية المنشآت

( أرصدة Zغير الصناعية. وبالفعل سجل نموذج ) المنشآتقد تختمف عن 
 الباحثينالخاصة والشركات غير الصناعية. مما دفع  المنشآتمختمفة لبعض 

(Altman, Hartzell, Peck في عام )إلى 1995 ( تبني نموذجZeta )
الخا  بالشركات غير الصناعية. وقد صمم النموذج الجديد بعد حذف معدل 

معدل  أن، لمتقميل من األثر الصناعي المحتمل، حيث  (X5) األصولدوران 
الصناعية  المنشآتغير الصناعية أعمى منه في  المنشآتبفي  األصولدوران 

 ذات الكثافة الرأسمالية.
 : بعد التعديل (Zeta) نموذجوفيما يمي صي ة  

Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4  
 : أنحيث 

X1 = األصول إجمالي إلىرأس المال العامل نسبة. 
X2 = األصول إجمالي إلىالمحتجزة  األرباحنسبة 
X3 = األصول إجمالي إلىقبل الفوائد والضرائب  األرباح نسبة 
X4= االلتزامات إجمالي إلىالقيمة الدفترية لحقوق المساهمين  نسبة. 
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مستمرة  المنشأة( وأكبر، فإن Z( )2.6اذا كانت قيمة ) وبناء عميه
 المنشأة( وأقل، فإن 1.1) قيمتهاوغير معرضة لمخاطر اإلفالس. أما إذا كانت 

 معرضة لمخاطر اإلفالس.
(2وجاه )  

 ماليددداً  فدددرح الصدددناعية اليدددك باعتبدددارك محمدددالً  منشدددأةتقددددمت  15/5/2119 فدددي
( هابإفالسدددالمسدددتقبل )التنبدددؤ  فددديعمدددى االسدددتمرار  المنشدددأةلمتوصدددية بمددددى قددددرل 

 31/12/2118 فديالمعددة  لممنشدأةوفيمدا يمدي بعدض بياندات مدن القدوائم الماليدة 
 )القيم بالمميون جنيه(

 32637 األصْل إمجالٕ 2232 غري املتداّلة األصْل

 5234 صافى املبٔعات 4634 تهلفة البضاعة املباعة

 36 املتداّلة االلتزامات 24833 رأض املال

صافى الربح بعد الفْائد 

 ّالضرائب

الكٔنة الدفرتٓة حلكْم  236

 املشاٍنني

25234 

 233 الفائدة ّالضرٓبة 232 احملتذزة األرباح

والسابق احتسابها عن عام  المنشأةلهذل   Zدرجات  أنفاذا عممت   -
 3.1كانت  2117وعن عام  3.625كانت  2116
: املطموب  

باستخدام نموذج التمان المعدل  2118عن سنة   Zاحتساب درجات   .1
 . الماليوالفشل  لإلفالس المنشأةوالتعميق عمى مدى تعرض 

لمحصول عمى قرض  المصري األهميلمبنك  المنشأةاذا تقدمت هذل  .2
 ؟المنشأةمميون جنيه فهل يوافق البنك عمى من  القرض لهذل  2بمبمغ 
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 نببببباحل

 باستخدام نموذج التمان المعدل 2118عن سنة   Zاحتساب درجات  -1
 غري املتداّلة األصْل – األصْل إمجالٕاملتداّلة =  األصْل

 ملٌْٔ دئُ 6634=              22232         -         32637=                          

 املتداّلة االلتزامات –املتداّلة  األصْلرأض املال العامل = 

 ملٌْٔ دئُ 2234=                      36   -            6634=                            

X1 = 23264=  32637÷  2234=  األصْل إمجالٕ÷ رأض املال العامل ىشبة 

X2 = 23222=  32637÷  232=  األصْل إمجالٕ÷ احملتذزة  األرباحىشبة 

 بعد الفْائد ّالضرائب+ الفْائد ّالضرائب األرباحقبل الفْائد ّالضرائب =  األرباح

 ٌ دئُملْٔ 332=  233+  236=                                     

X3 = 23222=  32637÷  332=  األصْل إمجالٕ÷ قبل الفْائد ّالضرائب  األرباحىشبة 

 املتداّلة االلتزامات –  املشاٍننيحكْم  – األصْل إمجالٕغري املتداّلة =  االلتزامات

 ملٌْٔ 232=      36 -           25234 -             32637=                       

 غري املتداّلة االلتزاماتاملتداّلة +  االلتزامات=  تااللتزاما إمجالٕ

                         =36             +232         =3632 

X4 635=  3632÷  25234=  االلتزامات إمجالٕ÷  املشاٍنني= الكٔنة الدفرتٓة حلكْم 

X5 23245=  32637÷  5234=  األصْل إمجالٕ÷ = صافى املبٔعات 

منْذج التناٌ املعدل للتيبؤ  يف  1227ٓته التعْٓض عً اخلنص ىشب الشابكة عً عاو 

 امليظأة بإفالض

Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 
= (0.717×0.075) + (0.847×0.003) + (3.107×0.010) + 
(0.420×7.6) + (0.998×0.156) 
Z= 3.44 
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 المنشأة،  2.9اكبر من  أي 3.44بمغ ت  Zقيمة  أن: بما  التعميل
تتفق مع  2118عام  فيوهذل النتيجة  اإلفالسوغير معرضة لمخاطر  مستمرة
 معامين السابقينل   Zمؤشر 
 م ال؟أ لممنشأةالمصري القرض  األهميهل يمن  البنك  : ثانيا

الذى تبمغ  لممنشأةالمصري القرض  األهمييمن  البنك يمكن أن نعم 
 باإلفالسغير مهددل  فإنها 2.9اكبر من    Zمميون جنيه الن مؤشر  2قيمته 

 وقادرل عمى الوفاء بالتزاماتها.
(3وجاه )  

الهنددددا الصددددناعية اليددددك باعتبددددارك محمددددل مددددالى  منشددددأةتقدددددمت  1/3/2121 فددددي
( وفيمدا يمدي هابإفالسدالمستقبل )التنبؤ  فيعمى االستمرار  اهتلمتوصية بمدى قدر 

)القديم  31/12/2119 فديالمعددة  لمنشدأةلهدذل ابعض بيانات من القوائم الماليدة 
 بالمميون جنيه(

 86734 األصْل إمجالٕ 225234 غري املتداّلة األصْل

 38237 صافى املبٔعات 2724 تهلفة البضاعة املباعة

 23234 غري املتداّلة االلتزامات 23732 رأض املال

بعد الفْائد صافى الربح 

 ّالضرائب

الكٔنة الدفرتٓة حلكْم  3231

 املشاٍنني

72834 

 2432 الفائدة ّالضرٓبة ؟؟؟ احملتذزة األرباح

: املطموب  

باستخدام نموذج التمان المعدل  2119عن سنة   Zاحتساب درجات  .1
 الماليوالفشل  لإلفالس المنشأةوالتعميق عمى مدى تعرض 

لمحصول عمى قرض  CIB الدولي التجاريلمبنك  المنشأةاذا تقدمت هذل  .2
 ؟المنشأةمميون جنيه فهل يوافق البنك عمى من  القرض لهذل  5بمبمغ 
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 باستخدام نموذج التمان المعدل 2119عن سنة   Zاحتساب درجات  .1
 غري املتداّلة األصْلاملتداّلة +  األصْل=  األصْل إمجالٕ

 ملٌْٔ دئُ 1231=              225234+                 86734=                  

 غري املتداّلة االلتزامات –حكْم امللهٔة  – األصْل إمجالٕاملتداّلة =  االلتزامات

 ملٌْٔ 2268=      23234 -           72834 -             1231=             

 املتداّلة االلتزامات –املتداّلة  لاألصْرأض املال العامل = 

 ملٌْٔ دئُ 12234 -=                      2268   -            86734=               

X1  = 23283-=  1231÷  12234-=  األصْل إمجالٕ÷ رأض املال العامل ىشبة  

 رأض املال –  املشاٍننيحكْم  إمجالٕاحملتذزة =  األرباح

 ملٌْٔ 36231=                   23732 -         72834=                       

X2 = 23112=  1231÷  36231=  األصْل إمجالٕ÷ احملتذزة  األرباحىشبة 

 بعد الفْائد ّالضرائب+ الفْائد ّالضرائب األرباحقبل الفْائد ّالضرائب =  األرباح

 ملٌْٔ دئُ 4734=  2432+  3231=                                     

X3 = 23216=  1231÷  4734=  األصْل إمجالٕ÷ قبل الفْائد ّالضرائب  األرباحىشبة 

 غري املتداّلة االلتزاماتاملتداّلة +  االلتزامات=  تااللتزاما إمجالٕ

                         =2268             +23234         =221134 

X4 = 221134÷  72834=  االلتزامات إمجالٕ÷  املشاٍنني الكٔنة الدفرتٓة حلكْم ىشبة 

 =23512 

X5 =23122=  1231÷  38237=  األصْل إمجالٕ÷ صافى املبٔعات  ةبشى 

منْذج التناٌ املعدل للتيبؤ  يف  1228ٓته التعْٓض عً اخلنص ىشب الشابكة عً عاو 

 امليظأة بإفالض

Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 
= (0.717×-0.094)+ (0.847×0.220) + (3.107×0.027) + 
(0.420×0.620) + (0.998×0.23) 
Z= 0.693 
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معرضددة  المنشددأةف،  1.23اقددل مددن  1.693بمددغ ت  Zقيمددة  أن: بمددا التعميببل
  2119عن عام  اإلفالسلمخاطر 
 ام ال؟ للمنشأةالقرض  CIB الدولي التجاريثانيا هل يمنح البنك 

عمى من  القرض الذى تبمغ   CIB الدولي التجاريلن يوافق البنك 
 ةمهدد حيث أنها 1.23اقل من    Zالن قيمة  لممنشأةمميون جنيه  5قيمته 

 عمى الوفاء بالتزاماتها. ةقادر  وغير باإلفالس
: (4)وجاه   

 تقدددم اليددك احددد البنددوك التجاريددة باعتبددارك محمددالً  2119 أغسددطس أول فددي -
 لعمالئدهتقدديم الخددمات  فيالبنك عمى االستمرار  ةلمتوصية بمدى قدر  اً مالي

( وفيمدا يمدي بعدض بياندات مدن هبإفالسدعمى الوفاء بالتزاماته )التنبدؤ  والقدرة
 )القيم بالمميون جنيه( 31/6/2119 فيالمعدة  لمبنكالقوائم المالية 

 221 املتداّلة األصْل 284 األصْل إمجالٕ

 834 صافى االٓراد 331 تهلفة اخلدمة

 261 املتداّلة االلتزامات 2234 رأض املال

صافى الربح بعد 

 الفْائد ّالضرائب

 5 غري املتداّلة االلتزامات 1364

 2 الفائدة ّالضرٓبة ؟؟؟ احملتذزة األرباح

 : املطموب 

 باستخدام نموذج 31/6/2116 فيعن الفترة المنتهية   Zحساب درجات  -
Z لإلفالسغير الصناعية والتعميق عمى مدى تعرض البنك  لممنشآت 

 . الماليوالفشل 
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 نببببباحل

 املتداّلة االلتزامات –املتداّلة  األصْلرأض املال العامل = 

 ملٌْٔ دئُ 32 -=                      261   -            221=                            

X1  = 2312-=  284÷  32-=  األصْل إمجالٕ÷ رأض املال العامل ىشبة  

 غري املتداّلة االلتزامات –املتداّلة  االلتزامات– األصْل إمجالٕ=  املشاٍننيحكْم 

 ملٌْٔ 26=      261 -           5 -             284=                                

 رأض املال –  نينٍاشملاحكْم  إمجالٕاحملتذزة =  األرباح

 ملٌْٔ 434=                   2234 -         26=                       

X2 = 23217=  284÷  434=  األصْل إمجالٕ÷ احملتذزة  األرباحىشبة 

 بعد الفْائد ّالضرائب+ الفْائد ّالضرائب األرباحقبل الفْائد ّالضرائب =  األرباح

 ملٌْٔ دئُ 2364=  2+  1364=                                     

X3 = 23228=  284÷  2364=  األصْل إمجالٕ÷ قبل الفْائد ّالضرائب  األرباحىشبة 

 غري املتداّلة االلتزاماتاملتداّلة +  االلتزامات=  تااللتزاما إمجالٕ

                         =261             +5         =267 

X4 = 23284=  267÷  26=  االلتزامات إمجالٕ÷  املشاٍننيالكٔنة الدفرتٓة حلكْم ىشبة 

لينْذج التناٌ للظرنات غري  املعادلة التالٔة  يفىشب الشابكة  األربعمت التعْٓض عً 

 9 الصياعٔة 

Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4  
Z = (6.56×-0.21)+ (3.26×0.028) + (6.72×0.019) + (1.05×0.095) 
Z= -1.04  

البنك ف،  1.1اقل من 1.14 –يبمغ   Zمؤشر  أن: بما التعميل
الوفاء بالتزاماته تجال  أووعدم القدرة عمى االستمرار  اإلفالسمعرض لمخاطر 

 . العمالء
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 :(Sherrod, 1987) منوذج : 5/7/3
أحد أهم النماذج الحديثة لمتنبؤ بالفشل المالي،  Sherrodنموذج  يعتبر

األوزان النسبية  إلىويعتمد النموذج عمى ستة مؤشرات مالية مستقمة، باإلضافة 
 حسب الصي ة التالية:، المؤشرات لمعامالت دالة التمييز التي أعطيت لهذل 

Z =17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.10X6 
 : أنحيث   

X1  = األصول إجمالي إلىرأس المال العامل نسبة. 
X2  = األصول إجمالي إلىالنقدية  األصولنسبة.  
X3 = األصول إجمالي إلىحقوق المساهمين  إجمالي نسبة. 
X4 =  األصول إجمالي إلىقبل الفوائد والضرائب  األرباحنسبة. 
X5 = االلتزامات إجمالي إلى األصول إجمالي نسبة  
X6 = الثابتة الممموسة. األصول إلىحقوق المساهمين  إجمالي نسبة 

خمس فئات  إلى المنشآت(، يجري تصنيف Zوبناءًا عمى عدد نقاط )   
 حسب قدرتها عمى االستمرار، وهذل الفئات هي 

 (Z) دردة املخاطرة الفئة
 14انرب مً اّتشاّى  Z غري معرضة ملخاطر اإلفالض امليظأة األّىل
 Z > =12 < 14 احتنال قلٔل للتعرض ملخاطر اإلفالض الجاىٔة
 Z > =4 < 12 ٓصعب التيبؤ مبخاطر اإلفالض الجالجة
 -Z > =4 < 4 معرضة ملخاطر اإلفالض امليظأة الرابعة
 -4اقل مً  Z معرضة بظهل نبري ملخاطر اإلفالض امليظأة اخلامشة

 : (5وجاه )

مميون جنيه من البنك  6لطمب قرض بمبمغ  المنشآتتقدمت احدى  -
 2119وفقا لمبيانات التالية عن عام  الدولي التجاري
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 املبلغ بامللٌْٔ بٔاٌ

 72 الجابتة األصْل

 اصْل ىكدٓة12ميَا  222 املتداّلة األصْل

 32 العاملراض املال 

 72 االلتزامات إمجالٕ

 42 رأض املال

 22 الربح  قبل الضرٓبة

 مع التعميق المختصر  sherrod: تقييم مخاطر القرض حسب نموذج املطموب

 االجابة

 الجابتة األصْلاملتداّلة +  األصْل=  األصْل إمجالٕ

 ملٌْٔ دئُ 272=                      72+               222=                            

X1 23111=  272÷  32=  األصْل إمجالٕ÷ رأض املال العامل = ىشبة 

X2  = 23222=  272÷  12=  األصْل إمجالٕ÷ اليكدٓة  األصْلىشبة 

 االلتزامات إمجالٕ  - األصْل إمجالٕ=  املشاٍننيالكٔنة الدفرتٓة حلكْم 

 ملٌْٔ دئُ 222=            72    -          272=                                     

X3 = 23444=  272÷  222=  األصْل إمجالٕ÷  املشاٍننيحكْم  إمجالٕىشبة 

X4 = 23245=  272÷  22=  األصْل إمجالٕ÷ قبل الضرائب  األرباحىشبة 

X5 = 1314=  72÷  272=  االلتزامات إمجالٕ÷  األصْل إمجالٕىشبة 

X6 = 2314=  72÷  222الجابتة =  األصْل÷  املشاٍنني حكْم  إمجالٕىشبة 

 ننا ٓلٕ الشابكة  ٓته التعْٓض عً اليشب الشت

Z =17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.10X6 
Z =(17×0.222) + (9×0.111)+ (3.5×0.555) + (20×0.056) + 
(1.2×2.25) + (0.10×1.25) 
Z= 10.66 
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الفئة الثالثة لتقييم  فيتقع  11.66يبمغ   Zمؤشر  أن: بما التعميل
مميون جنية  6من  قرض بقيمة  فأن ( وبالتالى25و  5مخاطر االئتمان )بين 

يصاحبه مخاطر متوسطة ولذلك يجب  المنشأة إلىمن البنك التجارى الدولى 
 المنشأةمن خالل عوامل اخرى لضمان قيام  المنشأةيقوم بمتابعة  أنعمى البنك 

 .بالوفاء بقيمة القرض عند ميعاد استحقاقه 
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 : خالصة الفصن اخلاوس:  5/8

تناول هذا الفصل مفهوم التعثر المالي والفشل المالي حيث يمثل التعثر 
 والتي المنشآتمراحل الفشل المالي،  ومؤشرات الشك باستمرارية  أولى المالي
 األصولالمتداولة عن  االلتزاماتالمؤشرات المالية مثل زيادة  فيتتمثل 

مواعيدها، والمؤشرات التش يمية  في االلتزاماتعمى سداد  القدرةالمتداولة وعدم 
مثل وجود دعاوى قضائية  أخرى، ومؤشرات مثل فقد السوق الرئيسي لممنشأة 

تنقسم  والتيالفشل المالي  أسباب أيضا. كما تضمن هذا الفصل المنشأةضد 
نقاط  فيالداخمية  األسبابخارجية حيث تتمثل  وأسبابداخمية  أسباب إلى

 أسبابتش يمية،  أسبابوتتضمن  لممنشأةتنبع من البيئة الداخمية  التيالضعف 
الخارجية تنبع من البيئة  األسباب أما ، مالية أسبابتسويقية،  أسباب، إدارية

وقد ترتبط بالظروف السياسية  المنشأةتعمل من خاللها  التيالخارجية 
 واالقتصادية.

تشمل مرحمة  والتي الماليمراحل الفشل  أيضاكما تناول هذا الفصل 
 القانوني، مرحمة الفشل المالي، الفشل االقتصاديالحضانة، مرحمة الفشل 

 الماليمظاهر الفشل إلى الفصل  كما تطرقوالتصفية،  اإلفالسمرحمة  وأخيراً 
، المنشأةتعانى منها  التيالمبكر عن المشاكل المالية  اإلنذارتعد بمثابة  والتي

اهتمام العديد من  إلىترجع  والتي الماليالتنبؤ بالفشل  أهمية إلى باإلضافة
، المستثمرين، كاإلدارةالمستفيدة بموضوع التنبؤ بالفشل المالي  األطراف

المقرضين، البنوك، مراجعو الحسابات، والجهات الحكومية، حيث يعد التنبؤ 
 أوأداة هامة تساعد متخذي القرارات في قراراتهم االستثمارية  الماليبالفشل 

التمدددويمية بشكل مناسب وسميم، ويخددفض درجة عددددم التأكد، ويعمددل عمى تقديم 
ددمقة بالمستقبل، ويساعد في تجنب حاالت تعثر المخدداطر المحتممة والمتع

مرحمة الفشل.واخيرا تضمن هذا الفصل النماذج  إلىووصولها  المنشآت
 .Sherrodونموذج   Altmanالتنبؤ بالفشل المالي مثل نموذج  فيالمستخدمة 
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  : ةيمىع تالاح : 5/9
 : (1) حالة عىمية

 اً ىديمال الهنا الصناعية اليك باعتبدارك محمدالً  منشأةتقدمت  1/3/2121 في -
( وفيمدا هابإفالسالمستقبل )التنبؤ  فيعمى االستمرار  تهالمتوصية بمدى قدر 

)القديم  31/12/2119 فيالمعدة و  لهايمي بعض بيانات من القوائم المالية 
 جنيه( باآللف

 722 املتداّلة األصْل 422 غري املتداّلة األصْل

 242 دلنل الربح 222 تهلفة البضاعة املباعة

 242 غري املتداّلة االلتزامات 522 رأض املال

 322 املشاٍننيالكٔنة الدفرتٓة حلكْم  72 ّالضرائب صافى الربح بعد الفْائد

 24 الفائدة ّالضرٓبة 242 احملتذزة األرباح

ضوء  في،  فالساإلباذا عممت انه يتم استخدام نموذج التمان المعدل لمتنبؤ   -
 ما سبق اجب عن العبارات التالية

 نبمغ: األصول إجمالي إلىنسبة رأس المال العامل  أن. 1

A 31.25% B 46% C 19% D ال شئ مما سبق 

 تبمغ: األصول إجمالي إلىالمتراكمة عبر الزمن  األرباحنسبة  أن. 2

A 6.15% B 11.5% C 7.31% D ال شئ مما سبق 

 إلىالمتداولة  االلتزاماتالمتداولة المتبقية بعد سداد  األصولنسبة صافى  أن. . 3
 تعبر عن األصول إجمالي

A 
 األرباحىشبة 

 إىلاحملتذزة 

 إمجالٕ

 األصْل

B 
ىشبة رأض 

املال العامل 

 إمجالٕ إىل

 األصْل

C 
الكٔنة 

الشْقٔة 

حلكْم امللهٔة 

 إمجالٕ إىل

 األصْل

D 
ال طئ مما 

 سبل
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 تبمغ: األصول إجمالي إلىنسبة صافى المبيعات  أن. 4

A 34.6% B 11.5% C 23% D ال شئ مما سبق 

 وفقا لنموج التمان المعدل , Z.تبمغ قيمة5

A 1.576 B 1.367 C 1.712 D ال شئ مما سبق 

مميون  3لمحصول عمى قرض من احد البنوك يبمغ قيمته  المنشأةاذا تقدمت .6
 جنيه فان قرار البنك يكون

A ْافووول البيوووو علوووى ٓووو

مووويح الكووورض حٔوووح   

غووووووووووري   امليظووووووووووأة  أٌ

معرضووووووووووُ ملخوووووووووواطر  

 اإلفالض

B 
افل البيو ال ْٓ

على ميح الكرض 

 امليظأة أٌحٔح 

 باإلفالضمَددِ 

C 
افووووووول البيوووووووو ٓوووووووْ

على ميح الكرض 

 امليظوأة  أٌحٔح 

علوووووووووووووى  ةقوووووووووووووادر

البكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  

 يفّاالسوووووووووووتنرار 

 ىظاطَا مشتكبال

D A+C 

 : (2حالة عىمية )
 تقدددم اليددك احددد البنددوك التجاريددة باعتبددارك محمددالً  2119 أغسددطس أول فددي -

 لعمالئدهتقدديم الخددمات  فديلمتوصدية بمددى قددرل البندك عمدى االسدتمرار  اً مالي
( وفيما يمي بعض بيانات المنشأة بإفالسعمى الوفاء بالتزاماته )التنبؤ  والقدرة

 )القيم بالمميون جنيه( 31/6/2119 فيالمعدة  لممنشأةمن القوائم المالية 
 233 املتداّلة األصْل 282 األصْل إمجالٕ

 28 صافى االٓراد 733 اخلدمةتهلفة 

 253 املتداّلة االلتزامات 12 رأض املال

صافى الربح بعد 

 الفْائد ّالضرائب

غري  االلتزامات 434

 املتداّلة

21 

 1 الفائدة ّالضرٓبة ؟؟؟ احملتذزة األرباح

غير الصناعية لمتنبؤ  لممنشآت Z اذا عممت انه يتم استخدام نموذج   -
 ، فأجب عن األسئمة التالية : البنك بإفالس
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 نبمغ: األصول إجمالي إلىنسبة رأس المال العامل  أن -1
A 88.2% B 46.15% C 5.89% D ال شئ مما سبق 

 تبمغ: األصول إجمالي إلىالمحتجزة عبر الزمن  األرباحنسبة  أن. 2
A 48.97% B 1.41% C 7.31% D ال شئ مما سبق 
 االلتزامات إجمالي إلى األصولنسبة صافى  أن. . 3

A 46.15% B 48.97% C 54.87% D ال شئ مما سبق 

 غير الصناعية لممنشآتوفقا لنموج التمان  , Z.تبمغ قيمة4
A 6 B 5.16 C 3.44 D 6.43 
 غير الصناعية فان البنك لممنشآتوفقا لنموذج التمان  .5

A 
معوووووووووووورض ملخوووووووووووواطر 

 اإلفالض

B 
غري قادر على 

 االستنرار مشتكبال

C 
غوري معورض ملخواطر    

 يف ّقوووووادر اإلفوووووالض

 االستنرار مشتكبال

D A+B 
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  ةيلمع تاقيبطت
  يف

التقارير املاليةوحتليل  إعداد  
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 اسئمة  وتطبيقات متنوعة 
 : اختر االجابة التى تراىا مناسبة من بين االجابات التالية لكل عبارة

 جابةاال  
 ج زوايا متعددة ، فمن زاواية مستخدمى التقارير تصنف التقارير الى: لتصنف التقارير وفقا   1

 تقارير اداء وتقارير تخطيط أ
 تقارير خاصة وتقارير استثناء ب
 تقارير داخمية وتقارير خارجية . ج
 ال شئ ما ذكر د

 د إلي : ييدف إعــداد قائمة التدفقات النقدية      2
 توفير معمومات عن المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل الفترة المعد عنيا قائمة التدفقات النقدية. أ
إلغاء أثر االستحقاق عمي األنشطة الثالثة المكونة لمتـدفقات النقديـة ا التشـغيل ـ االسـتثمار ـ التمويـل   ب

 ظيار األثر النقدي ليذه األنشطة.وا  
 ي قدرة المنشأة عمي تمويل عمميات االستثمار تقييم مد ج

 ا التوسعات   من ناتج النشاط العادي
 كل ما سبق د

توضح تسويات األصول والخصوم المتداولة ـ التغير في صافي رأس المال العامل ـ والظاىرة عند إعــداد   3
عـن كفـاءة المنشـأة فـي إدارة قائمة التـدفقات النقديـة باسـتخدام الطريقـة ايـر المباشـرة معشـرات عامـة 

 األصول والخصوم المتداولة حبث ان :

 ج

 نقص المخزون يعتبر بصفة عامة معشرًا جيداً  أ
 نقص أرصدة العمالء يعتبر معشرًا عمي ارتفاع كفاءة إدارة المنشأة لالئتمان والتحصيل. ب
 أ، ب صحيحتان ج
 ال شئ مما سبق د

 د موقع المنشأة من دورة حياتيا عمي النحو التالي: االستثمارنقدية من أنشطة يوضح صافي التدفقات ال  4
ظيور صافي تدفقات نقدية سالبة بقيمة كبيرة يوضح أن المنشأة في مرحمة توسع ، أو عمي األقل فـي  أ

 مرحمة إحالل وتجديد لألصول
مرحمــة انكمــاش ، فقــد تكــون  ظيــور صــافي تــدفقات نقديــة موجبــة بقيمــة كبيــرة يوضــح أن المنشــأة فــي ب

ــة عجــز الســيولة أو لســداد  ــة األجــل لتغطي ــر مــن االســتثمارات طويم ــع جــزء كبي ــرار ببي اإلدارة اتخــذت ق
 االلتزامات.

ظيور صافي تدفقات نقدية موجبة أو سالبة بمبالغ ضئيمة يوضح أن المنشـأة فـي مرحمـة اسـتقرار بعـد  ج
 إجراء توسعات أو قبميا.

  كل ما سبق د
 يحصل المحمل المالـي عمى المعمومات الالزمة لمتحميل المالـي من نوعين من المصــادر الرئيسية ىي :  5

 مصادر معمومات داخمية .1
 مصادر معمومات خارجية .2

 : ويتوقف مدى اعتماده عمى أي منيما حســب

 د

 القوائم المالية توفير معمومات عن المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل الفترة المعد عنيا  أ
ــــة  ب ــــي معشــــرات كمي ــــة أي ىــــل ى ــــة المعشــــرات المطموب ـــــرات وصــــفي ة  Quantitativeطبيع أم معشـ

Qualitative  . 
 طبيعة وأاراض عممية التحميل المالي ج
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 ب+ ج صحيحتان د
 ب التحصيل: ءةتحسب نسبة قياس كفا   6

 الصفقات التي تمت خالل السنة عدد× عدد الصفقات التي سددت خالل فترة الخصم  أ
 عدد الصفقات التي تمت خالل السنة÷ عدد الصفقات التي سددت خالل فترة الخصم   ب
 معدل دوران المدينين÷  ا عدد أيام السنة   365 ج
 ال شئ مما سبق د

ى الـربح ويـتم عائد التـدفق النقـدى : ىـو نسـبة صـافى التـدفقات النقديـة مـن أنشـطة التشـغيل الـى صـاف  7
 حسابو كما يمى :

 

 ج

 صافى الربح× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  أ
 صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل + صافى الربح ب
 صافى الربح÷ صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  ج

 
 لربحصافى ا  -صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  د

 د كما يمى : االتدفق النقدى الى المبيعات : يتم حسابينسبة   8 
 المبيعات× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  أ
 صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل + المبيعات ب
 المبيعات -صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  ج
 المبيعات÷ ية من أنشطة التشغيل صافى التدفقات النقد د

 ب كما يمى : ايتم حسابي التدفق النقدى الى صافى األصول :نسبة   9
2صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل + متوسط صـافى األصـول ا أول المـدة + اخرالمـدة   /  أ

  
2ول المـدة + اخرالمـدة   / متوسط صـافى األصـول ا أ÷ صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  ب

  
 2متوسط صافى األصول ا أول المدة + اخرالمدة   / × صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  ج
 ال شئ مما سبق د

 ا يتم حساب صافى التدفق النقدى الحر باستخدام المعادلة التالية:  11
المدفوعــــــات لشـراء األصـول -األربـاح الموزعـة  -ــــــــــــــيل صافـــى التدفقـات النقدية من أنشـطة التشغــــ أ 

 صول الالثابتــــــــــــــو + المقبوضــــــات من بيع أ
صافـــى التدفقـات النقدية من أنشـطة التشغــــــــــــــــــيل + األربـاح الموزعـة +المدفوعــــــات لشـراء األصـول  ب

 صول المقبوضــــــات من بيع أال -الثابتــــــــــــــو 
صافـــى التدفقـات النقدية من أنشـطة التشغــــــــــــــــــيل + األربـاح الموزعـة +المدفوعــــــات لشـراء األصـول  ج

 صول الالمقبوضــــــات من بيع أ -الثابتــــــــــــــو 
 ال شئ مما سبق د

 ج ىي :ان االطراف الميتمة بالتحميل المالي   11
 ادارة المنشأة  ،  اصحاب المنشأة ،  المنشأت المماثمة ،  جيات حكومية . أ
 ادارة المنشأة  ،  اصحاب المنشأة ،  المنشأت المنافسة ،  المكاتب االستشارية . ب
 ادارة المنشأة  ،  اصحاب المنشأة ،  الدائنون ،  جيات اخرى ج
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 مماثمة ، جيات حكومية ، المكاتب االستشارية .ادارة المنشأة  ،  المنشأت ال د
 ان ماييم المقرضين االدائنين  بالدرجة االساسية من نتائج التحميل المالي الوصول الى :  -1  12

 
 د

 زيادة حجم المبيعات . أ
 ارتفاع اسعار البيع . ب
 انخفاض تكاليف المبيعات . ج
 يا .قدرة المنشأة عمى الوفاء بالتزامات د

 ج من ااراض التحميل المالي :  13
 دراسة وتقويم الظروف االقتصادية لمقطاع الذي تنتمي اليو المنشأة . أ
 دراسة وتقويم الوضع المالي لمجيات المالية التي تحصل منيا المنشأة عمى القروض  ب
 م المركز االئتماني لممنشأة.ييدراسة وتق ج
 جميع ما ذكر صحيح . د

 ب من خصائص التحميل االرأسي  انو :   14
 ييتم بدراسة التغيرات في عناصر القوائم المالية عمى مدى عدة فترات زمنية . أ
 يتصف بضعف الداللة النو يعتبر تحميال ساكنا . ب
 يتميز بمعرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية . ج
 جميع ماذكر اعاله . د

صول عمى الوزن النسبي لمربح التشغيمي في التحميل الراسى في قائمة الدخل مـن خـالل قسـمة  يتم الح  15
 الربح التشغيمي عمى :

 د

 اجمالي الربح                   أ
 تكمفة المبيعات ب
 صافي الربح                    ج
 صافي المبيعات د

 ب تغير في بنود القوائم المالية عبر الزمن ىي :ان اداة التحميل المالي التي تقيس ال  16
 التحميل الرأسي . أ
 التحميل االفقي .  ب
 تحميل النسب المالية . ج
 ال شئ مما ذكر اعاله . د

 ج من خصائص التحميل األفقي لمقوائم المالية:  17
 يتصف بضعف الداللة النو يعتبر تحمياًل ساكناً  أ
 ظيار الوزن النسبي لكل عنصر الميزانية إلى اجمالي الميزانيةيركز عمى ا ب
 يركز عمى معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية عمى مدى عدة فترات زمنية ج
 كل ما ذكر أعاله د

 أ من عيوب التحميل االفقي :  18
 العناصر .ال يظير االىمية النسبية لمختمف و اظيارالتغير عمى شكل نسب مئوية  أ
 اظيارالتغير عمى شكل نسب مئوية ال يظير الوزن النسبي لمختمف العناصر . ب
 ضعيف الداللة النو يعتبر تحميال ساكنا ج
 يعتبر تحميال متحركا النو يظير التغيرات في عناصر القوائم المالية عمى مدى فترات زمنية د
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 د صافي رأس المال العامل ىو:  19
 لي االصول المتداولةاجما أ
 اجمالي الخصوم المتداولة ب
 االصول المتداولة + الخصوم المتداولة ج
 الخصوم المتداولة –االصول المتداولة  د

 أ أي مما يمي يعدي الى ارتفاع صافي رأس المال العامل ؟  21
 ارتفاع المخزون وانخفاض المصاريف المستحقة . أ
 ن وانخفاض المدينون .ارتفاع الدائنو ب
 النقدية .انخفاض االصول المتداولة وارتفاع  ج
 انخفاض االصول الثابتة وارتفاع الخصوم المتداولة د

 ب أي مما يمي يعدي الى انخفاض صافي رأس المال العامل ؟  21
 وانخفاض االصول الثابتة .  النقدية ارتفاع  أ
 .النقدية خفاض ارتفاع االصول الثابتة  وان ب
 . النقدية انخفاض الخصوم المتداولة  وارتفاع  ج
 انخفاض الخصوم المتداولة  وارتفاع االصول المتداولة . د

 د يساعد االدارة عمى دراسة الييكل المالي لممنشأة من خالل التركيز عمى :  ىيكل التمويل نسب تحميل   22
 مرة .معدل العائد عمى االموال المستث أ
 انخفاض معدل دوران حقوق الممكية ااالموال الخاصة  . ب
 ارتفاع حصص االرباح الموزعة . ج
 تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخمي والخارجي د

 أ نسب المديونية الى :تشير   23
 قدرة المنشأة عمى تسديد التزاماتيا . أ
 وال المتاحة .كفاءة االدارة في استخدام االم ب
 كفاءة االدارة في تحقيق االرباح . ج
 قدرة المنشأة عمى االستمرار . د

جنيــــو والــــديون طويمــــة األجــــل     31111جنيــــو وحقــــوق الممكيــــة  51111اذا كــــان اجمــــالي االصــــول   24
 جنيو فان نسبة التمويل الداخمي تساوي: 12111

 ج

 %                   84 أ
 %42 ب
 %                   61 ج
 %24 د

بعـد  جنيـو وصـافي الـربح  121111% واجمـالي االصـول 25اذا كان معدل العائد عمـى حقـوق الممكيـة   25
 جنيو فان حقوق الممكية تساوي: 18111الضريبة 

 د

 جنيو                41111 أ
 جنيو  45111 ب
                 جنيو 31111 ج
 جنيو 72111 د

 ج ؟الى المبيعات أي مما يمي يعدي الى ارتفاع نسبة صافي الربح   26
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 ارتفاع تكمفة المبيعات . أ
 ارتفاع حصص االرباح الموزعة . ب
 انخفاض مصاريف التشغيل . ج
 انخفاض المبيعات االجمة . د

 ب من خالل قسمة : المدينون يتم احتساب معدل دوران   27
 اجمالي االصول÷  المدينون  أ
 المدينون÷ صافي المبيعات اآلجمة  ب
 صافي المبيعات اآلجمة÷  المدينون ج
 المدينون÷ صافي المشتريات اآلجمة  د

 ب معدل دوران المدينين ؟ ارتفاعأي مما يمي يعدي الى   28
 .ارتفاع تكمفة المبيعات وانخفاض متوسط المدينين أ
 .المبيعات االجمة وانخفاض متوسط المدينين ارتفاع ب
 انخفاض المبيعات االجمة وانخفاض متوسط المدينين . ج
 انخفاض المبيعات االجمة وارتفاع متوسط المدينين . د

 د معدل دوران المدينين ؟ انخفاضأي مما يمي يعدي الى   29
 ارتفاع المبيعات االجمة وانخفاض متوسط المدينين أ
 ارتفاع صافي المبيعات وانخفاض متوسط المدينين . ب
 تكمفة المبيعات وارتفاع متوسط المدينين .انخفاض  ج
 انخفاض المبيعات االجمة وارتفاع متوسط المدينين . د

جنيـــو فـــان متوســـط فتـــرة التحصـــيل  6211مـــرات والمبيعـــات اآلجمـــة  8اذا كـــان معـــدل دوران المـــدينون   31
 تساوي:

 ب

 يوم                                54 أ
 يوم   45 ب
 يوم                                62 ج
 يوم   75 د

جنيـو، فـان متوسـط فتـرة  41111جنيـو ومتوسـط المـدينين   241111اذا كان صافي المبيعـات االجمـة   31
 التحصيل ىي :

 ج

   يوم                              36 أ
 يوم  31 ب
 يوم                                 61 ج
 ال شئ مما ذكر د

 ج معدل دوران المخزون ؟ ارتفاعأي مما يمي يعدي الى   32
 ارتفاع صافي المبيعات وانخفاض متوسط المخزون . أ
 ارتفاع المبيعات االجمة وانخفاض متوسط المخزون . ب
 مبيعات وانخفاض متوسط المخزون .ارتفاع تكمفة ال ج
 انخفاض تكمفة المبيعات وارتفاع متوسط المخزون . د

 ج معدل دوران المخزون ؟ انخفاضأي مما يمي يعدي الى   33
 ارتفاع المبيعات االجمة وانخفاض متوسط المخزون . أ
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 انخفاض المبيعات االجمة وارتفاع متوسط المخزون . ب
 فة المبيعات وارتفاع متوسط المخزون .انخفاض تكم ج
 ارتفاع تكمفة المبيعات وانخفاض متوسط المخزون . د

جنيـو، فـان متوسـط فتـرة   35111جنيو ومتوسط المخـزون   175111اذا كان مبمغ تكمفة المبيعات   34
 التخزين ىي :

 أ

 يوم                                72 أ
 يوم  61 ب
 يوم                                 36 ج
 ال شئ مما ذكر د

 أ معدل دوران الدائنين ؟ ارتفاعأي مما يمي يعدي الى   35
 ارتفاع المشتريات االجمة وانخفاض متوسط الدائنين . أ
 ارتفاع تكمفة المبيعات وانخفاض متوسط الدائنين ب
 الدائنين انخفاض المشتريات االجمة وارتفاع متوسط ج

 انخفاض تكمفة المبيعات وارتفاع متوسط الدائنين . د 
 د معدل دوران الدائنين ؟ انخفاضاي مما يمي يعدي الى   36

 ارتفاع تكمفة المبيعات وانخفاض متوسط الدائنين . أ
 ارتفاع المشتريات االجمة وانخفاض متوسط الدائنين ب
 متوسط الدائنين . انخفاض تكمفة المبيعات وارتفاع ج
 انخفاض المشتريات االجمة وارتفاع متوسط الدائنين د

جنيـو، فـان متوسـط فتـرة  45111جنيو ومتوسـط الـدائنين   181111اذا كان صافي المشتريات االجمة   37
 ىي : السداد

 ج

 يوم                                31 أ
 يوم  61 ب
                   يوم               91 ج
 ال شئ مما ذكر     د

 ج في إدارة الديون: لممنشاة أي األوضاع التالية ىو الوضع األمثل   38
 يوم 31يوم ومتوسط فترة السداد  31متوسط فترة التحصيل  أ
 يوم 25يوم ومتوسط فترة السداد  41متوسط فترة التحصيل  ب
 يوم 45متوسط فترة السداد يوم و  35متوسط فترة التحصيل  ج
 يوم 51يوم ومتوسط فترة السداد  55متوسط فترة التحصيل  د

 أ تنتج الفترة ا الدورة   التشغيمية من حاصل جمع :  39
 متوسط فترة التحصيل .  +متوسط فترة التخزين   أ
 متوسط فترة التسديد  +متوسط فترة التخزين   ب
 متوسط فترة التسديد.  + متوسط فترة التحصيل  ج
 ال شئ مما سبق . د

 أ أي من العمميات االتية يعدي الى زيادة نسبة التداول ؟  41
 .تحصيل نقدية من المدينين أ
 .شراء االت نقدا ب
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 .شراء بضاعة عمى الحساب ج
 .بيع بضاعة عمى الحساب د

 أ تساوي: جنيو فان الخصوم المتداولة  14111متداولة مرة واالصول ال 2.5اذا كانت نسبة التداول   41
 جنيو                5611 أ
 جنيو  6511 ب
 جنيو                5111 ج
 جنيو    35111 د

 ج نسبة السيولة السريعة ؟ انخفاضأي من مما يمي يعدي الى   42
 ارتفاع اوراق القبض وانخفاض اوراق الدفع . أ
 .رتفاع المخزون  وانخفاض الدائنونا ب
 انخفاض النقدية  وارتفاع الدائنون . ج
 .اوراق القبضانخفاض اوراق الدفع  وارتفاع  د

 ب نسبة السيولة السريعة ؟ ارتفاعأي مما يمي يعدي الى   43
 ارتفاع اوراق الدفع  وانخفاض اوراق القبض. أ
 وراق القبض.انخفاض اوراق الدفع  وارتفاع ا ب
 .ارتفاع الدائنون  وانخفاض المدينون ج
 وارتفاع المصاريف المستحقة . القبضوراق انخفاض ا د

% فـان الـربح قبـل الضـريبة 41بة جنيـو ونسـبة الضـري 12111اذا كان صـافي الـربح بعـد الضـريبة ىـو   44
 :ىو

 ج

 جنيو                     7211 أ
 جنيو    4811 ب
 جنيو  21111 ج
 ال شئ مما ذكر د

 ب % فان مبمغ الضريبة ىو25جنيو ونسبة الضريبة  31111اذا كان صافي الربح بعد الضريبة ىو   45
 جنيو                         7511 أ
 جنيو  11111 ب
 جنيو                        22511 ج
 جنيو  41111 د

 أ %  فان الربح قبل الضريبة ىو :31جنيو ونسبة الضريبة    18111لضريبة  اذا كان مبمغ ا  46
 جنيو                         61111 أ
 جنيو  23411 ب
 جنيو                         42111 ج
 ال شئ مما ذكر د

 ب الضريبة ىو :  % فان الربح بعد 21جنيو ونسبة الضريبة   35111اذا كان مبمغ الضريبة    47
 جنيو                      175111 أ
 جنيو  141111 ب
 جنيو                      115111 ج
 ال شئ مما ذكر د
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 د عمى صافي التدفق النقدي لمنشاط التشغيمي ؟اليعثر أي مما يمي   48
 ارتفاع رصيد المخزون . أ
 .انخفاض رصيد الضرائب المستحقة  ب
 .ارتفاع الفوائد المستممة عن االستثمار ج
 .الخسائر المترتبة عن بيع اصول ثابتة د

 ج عمى صافي التدفق النقدي لمنشاط التشغيمي ؟    يعثرأي مما يمي   49
 ارباح بيع االصول الثابتة . أ
 ارتفاع رصيد القروض الممنوحة لمغير . ب
 رة االجلخسائر بيع االستثمارات قصي ج
 انخفاض رصيد السندات طويمة االجل . د

 أ عمى صافي التدفق النقدي لمنشاط االستثماري ؟    ال يعثرأي مما يمي   51
 ارتفاع حصص االرباح المستممة عن االستثمار في االوراق المالية  . أ
 ارتفاع االرباح الناتجة عن بيع اصول ثابتة . ب
 ر في شراء االوراق المالية .انخفاض االستثما ج
 لمغير . ارتفاع القروض الممنوحة  د

 د عمى صافي التدفق النقدي لمنشاط التمويمي ؟ ال يعثرأي مما يمي   51
 زيادة رأس المال باصدار اسيم جديدة نقدا . أ
 زيادة االرباح الموزعة نقدا . ب
 انخفاض القروض طويمة االجل . ج
 لمستممة عن االستثمار في االسيم حصص االرباح ا انخفاض د

 ب عمى صافي التدفق النقدي لمنشاط التمويمي ؟ يعثرأي مما يمي   52
 ارتفاع حصص االرباح المستممة عن االستثمار . أ
 انخفاض رصيد القروض طويمة االجل ب
 ارتفاع رصيد االصول الثابتة . ج
 م .توزيع ارباح عمى شكل اسي د

 ج ان اليدف االساسي لممستثمرين عند تحميميم القوائم المالية ىو الحصول عمى معمومات عن :  53
 قدرة المنشأة في تحقيق التوازن بين التمويل الداخمي والتمويل الخارجي . أ
 قدرة المنشأة عمى سداد ديونيا في االجل الطويل . ب
 ب عمى االستثمارات .قدرة المنشأة في تحقيق عائد مناس ج
 قدرة المنشأة عمى سداد الفوائد عند استحقاقيا . د

 ج ىي : الخارجيان مصادر التمويل   54
 اصدار اسيم ،  اصدار سندات  ،  ارباح محتجزة  .  أ
 .االحتياطيات ض،الحصول عمى قرو ،اصدار سندات ب
 ض  .اصدار اسيم  ،  اصدار سندات  ، الحصول عمى قرو  ج
 اصدار اسيم  ،  الحصول عمى قروض  ،  مخصصات االىالك . د

 د ىي : الداخميان مصادر التمويل   55
 اصدار اسيم ،  احتياطيات ،  ارباح محتجزة  . أ
 اصدار سندات  ،  احتياطيات  ،  ارباح محتجزة  . ب



  ةيلاملا ريراقتلا ليلحتو دادعإ يف ةيلمع تاقيبطت

522 

 

 زيادة القروض  ،  مخصصات االىالك  ، ارباح محتجزة  . ج
 مخصصات االىالك  ،  احتياطيات  ،  ارباح محتجزة  . د

 ج نسبة توزيعات االرباح عمى المساىمين من حاصل قسمة : يتم حساب   56
 صافي الربح قبل الضريبة÷ التوزيعات النقدية المعمن عنيا  أ
 صافي الربح بعد الضريبة÷ التوزيعات النقدية المعمن عنيا  ب
 عدد االسيم العادية÷ زعة عمى حممة االسيم العادية االرباح المو  ج
 عدد االسيم الممتازة÷ االرباح الموزعة لحممة االسيم الممتازة  د

قـادرة عمـى االسـتمرارية فـي حالـة حصـوليا عمـى ا  المنشـاة   تكون  Altmanبموجب نموذج ا  57
   : Zقيمة  

 ج

 1.88اعمى من  أ
 1.88اقل من   ب
     2.99ى من اعم ج
 2.99اقل من  د

 ج : ...................عمى الوفاء بالتزاماتيا القصيرة األجل ىي نسب المنشاة ان النسب التي تقيس قدرة   58
  تمويل الىيكل  أ
 النشاط ب
 السيولة  ج
 الربحية د

 أ نسب............. تقيس سرعة تحويل األصول إلى مبيعات: ان   59
 النشاط  أ
 الربحية  ب
 السيولة  ج
 المديونية  د

 د : في توليد األرباح من استثمارىا في مختمف االصول ىي لممنشاة النسبة التي تقيس الكفاءة التشغيمية   61
  .ىامش الربح أ
  .الممكية حقوق  العائد عمى ب
 .صافي راس المال العامل  ج
 .االصول العائد عمى  د

 د  ...........:ىي المنشاة توقعات السوق لمستقبل  إن النسبة التي تعكس  61
  ىيكل التمويل نسبة  أ
 الممكية حقوق العائد عمى  ب
 العائد عمى االصول  ج
 سعر السيم إلى عائده د

 ج يعني ان ىناك:  قيمتو االسمية السيم إلى عائد إن ارتفاع نسبة   62
 في المستقبل  المنشاة نظرة تشاعمية عن وضع  أ
 في المستقبل  المنشاة نظرة سمبية عن وضع  ب
 في المستقبل  المنشاة نظرة ايجابية عن وضع  ج
 ال شئ مما سبق د
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 بأنيـا سـتوزع المنشـاة ربح صافي بعد الضريبة وقد أعمنـت   جنيو 1111111حققت إحدى الشركات   63
 ىي: المنشاة و توزيعات نقدية إذا فان نسبة التوزيع ليذه جني 411.111

 ب

 % 21 أ
 %   41 ب
 %   4 ج
 %2 د

 د من اىداف التحميل المالي ىو:  64
 معرفة المركز المالي  أ
 المنشاة الوصول الى القيم االستثمارية في  ب
 خزون السمعي واالحتياطيات واالستثماراتتخطيط السياسات المالية مثل سياسة االئتمان واالم ج
 كل ما سبق د

 أ نسب السيولة ىو :قياس ان اليدف من   65
 التزاماتيا قصيرة االجل سدادعمى  المنشاة معرفة قدرة  أ
 التزاماتيا طويمة وقصيرة االجل سدادعمى  المنشاة معرفة قدرة  ب
 طويمة االجل ياتالتزاما سدادعمى  المنشاة معرفة قدرة  ج
 عمى دفع االرباح لممساىمين المنشاة معرفة قدرة  د

 ج :فى قياس مدى  ....... نسب النشاطيمكن االستفادة من   66
 لممنشاة .مصادر تمويل  جذب في  المنشاة كفاءة  أ
  .عمى ادارة القروض المصرفية المنشاة قدرة  ب
 .افي ادارة اصولي المنشاة كفاءة  ج
 .في ادارة ديونيا المنشاة كفاءة  د

 د : ىتعتمد المحاسبة في اعترافيا باإليرادات والمصروفات عم  67
 األساس النقدي      أ
 أساس المصروفات         ب
 أساس اإليرادات          ج
 أساس االستحقاق د

 الكسبية لممنشأه. تعرف عمى انيا قائمة قياس القدرة .........قائمة   68
 

 ب

 الممركز المالى  أ
 دخلال ب
 التدفقات النقدية ج
 التغيرات فى حقوق الممكية  د

 د في قائمة الدخل ----------يتم االفصاح عن خسائر ناتجة عن زلزال تحت   69
 مجمل الربح  أ
 العمميات اير المستمرة ب
 صافي الربح ج
 عاديةالبنود اير ال د

 ب-الغرض الرئيسي من قائمة التدفقات النقدية ىو توفير معمومات مالءمة عن المتحصـالت والمـــدفوعات   71
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 لممنشأة خالل الفترة. -----
 االجمة أ
 النقدية ب
  اب  اأ  و   ج
 مما سبق شيئا ليس  د

ل فــي تحديــد صــافي الــدخل تقــع ضــمن ان االنشــطة التــي تتضــمن االثــار النقديــة لمصــفقات التــي تــدخ  71
  في قائمة التدفقات النقدية. ------االنشطــة 

 ج

 التمويمية أ
 االستثمارية ب
 التشغيمية ج
 ما سبق كل  د

فــي قائمــة  ------ان االنشــطة التــي تتضــمن تقــديم القــروض لمغيــر وتحصــيميا تقــع ضــمن االنشطــــة   72
 التدفقات النقدية.

 ا

 ستثماريةاال أ
 التمويمية ب
 التشغيمية ج
 كل ما سبق د

فــي قائمــة  ------ان االنشــطة التــي تخــتص ببنــود االلتزامــات وحقــوق الممكيــة تقــع ضــمن االنشطــــة   73
 التدفقات النقدية.

 ج

 االستثمارية أ
 التشغيمية ب
 التمويمية ج
 كل ما سبق د

 د  زينة في:يتم االفصاح عن اسيم الخ  74
 الدخلقائمة  أ
 المتداولة  االصولمع  ب
 طويمة االجل  االلتزاماتمع  ج
 الممكيةقائمة حقوق  د

 د :في قائمة االرباح المحتجزة ان ال يظيراي من البنود التالية يجب   75
 صافي الخسائر أ
 تعديل دخل السنوات السابقة ب
 توزيعات االرباح ج
 النشطة المستبعدةا د

 ب :  ال يتضمنالدخل الشامل   76
 االرباح اير المحققة أ
 استثمارات حقوق الممكية ب
 خسائر التخمص من االصول ج
 ايراد االسيم د
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 د صافي االصول:بيعني   77
 جميع االصول مضافا الييا جميع االلتزامات أ
 لتزامات المتداولةاالصول المتداولة مطروحا منيا اال  ب
 جميع االصول مطروحا منيا حقوق الممكية ج
 ليس شيئا  مما سبق د

 د : راس المال العامل ىو  78
 راس المال المعاد استثماره في المنشاة أ
 النقد والمدينون مخصوما منيا االلتزامات المتداولة فقط ب
 راس المال المضاف لممنشأة ج
 مما سبق ليس شيئا  د

 ب ان القائمة التي تمخص االنشطة التشغيمية، واالنشطة االستثمارية، واالنشطة التمويمية ىي:  79
 المركز المالى  أ
 قائمة التدفقات النقدية ب
 قائمة الدخل ج
 قائمة االرباح المحتجزة د

 ج ل : عند استبعاد احد االنشطة يجب االفصاح عن ذلك في قائمة الدخ  81
 مع  المصاريف التشغيمية أ
 قبل الناتج من العمميات المستمرة ب
 بعد ناتج النشاط من العمميات المستمرة ج
 مع  البنود اير العادية د

 
    1حالة  ا  

 لمنشاة االمل : فيما يمي الجزء الخاص باألصول في قائمة المركز المالي         
 األصول

 :ول المتداولةاألصأوال: 
 النقدية-1
 شيكات ميايا وأجور لم تسمم لمموظفين-2
  21111األوراق المالية بسعر السوق االتكمفة -3
 المدينين االصافي بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيميا -4
 الوارد أخيرا صادر أوال  –المخزون االتكمفة أو السوق أييما اقل -5
 إجمالي األصول المتداولة   

 :األصول الثابتةثانيا: 
 األراضي ابعد طرح مخصص االستيالك -1
 المباني والمعدات-2
   مجمع االستيالك -ا  

 صافي المباني والمعدات     
 إجمالي األصول الثابتة    
 :االستثمارات طويمة األجلا: لثثا
 األسيم والسنداتاستثمارات في -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

811111 
  311111ا

 
 
 
 

 
 

71111 
17511 
24511 
75111 
251111 
437111 

 
81111 
 
 

511111 
581111 

 
111111 
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 أسيم الخزانة-2
 ألجلإجمالي االستثمارات طويمة ا

 :األصول األخرىرابعا: 
 خصم إصدار السندات-1
 مطالبة قضائية ضد الحكومة امعمقة -2
 إجمالي األصول األخرى   

 إجمالي األصول              

 41111 
141111 

 
14211 
975111 
989211 
2146211 

 المطموب:          وضح أوجو القصور واألخطاء في التبويب السابق لألصول.
    2حالة  ا  

 31/12/2119مواج عن السنة المنتيية فى ا منشاةلوقائمة الدخل  قائمة المركز المالى فيما يمي 
 قائمة المركز المالى 

  31/12 /2119  1/1 /2119 
 38111 62111 يةالنقد 
 66111 85111 المدينون  
 44111 31111 المخزون 
 4111 1 مدفوعة مقدما روفاتمص 
 211111 261111 األجلاستثمارات طويمة  
 451111 451111 ممتمكات ومعدات 
  219111ا  255111ا الك معدات وممتمكاتمجمع اى 
 593111 633111 األصولمجموع  

     
 45111 33111 دائنون 
 42111 77111 مستحقة الدفع روفاتمص 
 24111 17111 ضرائب مستحقة الدفع 
 191111 151111 سنداتقرض  
 111111 131111 رأس المال 
 192111 226111 أرباح محتجزة 
 593111 633111 مجموع االلتزامات وحقوق الممكية 
  
  31/12/2119قائمة الدخل   
 611111 المبيعات 
 331111 ة المبيعاتتكمف 
 281111 مجمل الربح 
 181111 يطرح مصاريف تشغيمية 
 111111 صافي الربح التشغيمي 
 31111 يطرح ضريبة الدخل 
 71111 صافي الربح 

 
 إعداد قائمة التدفقات النقدية وباستخدام الطريقة اير المباشرة. -المطموب:
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 الحل 
 قائمة التدفقات النقدية

  ميةاألنشطة التشغي
 70,000  صافي الربح
  من قائمة الدخل  التعديالت

 36,000 الكاالى
 (19,000) المدينون الزيادة في 

 13,000 االنخفاض في المخزون
 4,000 المدفوعة مقدما روفاتاالنخفاض في المص

 (12,000) الدائنوناالنخفاض في 
 35,000 مستحقة الدفع روفاتالزيادة في المص

 (7,000 ) ي الضرائب مستحقة الدفعاالنخفاض ف
 120,000 1  صافي التدفقات من األنشطة التشغيمية

  األنشطة االستثمارية
 (50,000) الزيادة في االستثمارات المالية

 (50,000) 2   صافي التدفقات من األنشطة االستثمارية
  األنشطة التمويمية

 (40,000) السندات قرض  االنخفاض في
 30,000 في راس المال الزيادة

 (36,000)   توزيعات األرباح النقدية
 (46,000)  3  صافي التدفقات من األنشطة التمويمية
 24000 3+2+1  صافي الزيادة في النقدية خالل العام

 38,000 رصيد النقدية في بداية الفترة
 62,000 رصيد النقدية في نياية الفترة

 
    3حالة  ا  

 :  لمنشاة االخالصفيما يمي القوائم المالية     
          الجنييات االمبالغ بآالف    2119 /31/12قائمة المركز المالي كما ىي في             

 2118 2119 المتداولة األصول 
 131 141 النقدية 
 111 121 بالصافي -نون ديالم 
 111 111 المخزون السمعي 
 41       51       مدفوعة مقدماً  روفاتمص 
 391 411 المتداولة األصولمجموع  
   اير المتداولة األصول 
 1831   1841   بالصافي -معدات وتجييزات  
 2221 2251 مجموع االصول 
   االلتزامات المتداولة 
 111    111    الدائنون  
 81 81 مستحقة الدفع  روفات المصا 
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 231 211 األجل ةير أوراق دفع قص 
 411 391 مجموع االلتزامات المتداولة 
   االلتزامات اير المتداولة 
 511 461 قرض سندات 
 911 851 مجموع االلتزامات اير المتداولة 
   حقوق الممكية 
 111 111 جنيو 5% القيمة االسمية لمسيم 5أسيم ممتازة  
 211 211 وجني 11أسيم عادية، القيمة االسمية لمسيم  
 261 261 أسيم عادية –رأس المال الزيادة فى  
 751      841      األرباح المحتجزة 
 1311   1411   مجموع حقوق المساىمين 
 2221 2251 مجموع االلتزامات وحقوق المساىمين 
 

  الجنيياتاالمبالغ بآالف  2119قائمة الدخل عن السنة المالية 
 2111 الحساب المبيعات اجميعيا عمى 

 1411 تكمفة المبيعات
 611 مجمل الربح

 241      يطرح مصاريف تشغيمية
 361 صافي الربح التشغيمي

 51        فائدةالمصروف 
 311 صافي الربح قبل ضريبة الدخل

 93        %31يطرح ضريبة الدخل 
 217    صافي الربح

 
 -:المعمومات اإلضافية

توزيعات أرباح أسيم  جنيو أالف  5منيا  جنيو ألف  127رباح النقدية بمغ مجموع توزيعات األ  .1
 ممتازة. 

 . جنيو 141مبمغ   31/12/2119بمغ سعر السيم العادي السوقي في  .2
 -: 2119عام لما يمي  حساب  -المطموب:

        .السيم العاديعمى  عائد ال .1
                  .الربحية مضاعف  .2
             . المساىمين معدل العائد عمى حقوق .3
                .نسبة التداول .4
        .نسبة السيولة السريعة .5
       المدينين معدل دوران  .6
        .معدل دوران المخزون .7
        . نسبة تغطية الفوائد .8
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 الحل 
 .                       جنيو  11.61=  21  ÷ 5 – 217السيم العادي = اعمى  عائد ال .1
 21=  11÷  211ألسيم العادية = عدد ا. 
                      13.21=  11.61÷  141=  الربحية مضاعف  .2
 %      16.89=  1255  ÷ 5 – 217معدل العائد عمى حقوق المساىمين = ا .3

 1255=  2  ÷ 1211+  1311= ا بعد استبعاد االسيم الممتازة  * متوسط حقوق المساىمين
                                           1.15=  391÷  411نسبة التداول =  .4
                                  1.67=  391÷  261نسبة السيولة السريعة =  .5
                         17.39=  115÷  2111=  المدينينمعدل دوران  .6

  115=  2  ÷ 111+  121= ا المدينين * متوسط 
                             13.33=  115÷  1411معدل دوران المخزون =  .7
 115=  2  ÷ 111+  111متوسط المخزون = ا  
                                       7.21=  51÷  361نسبة تغطية الفوائد =  .8

    4حالة  ا  
  :جنيو ااألرقام بال 31/12/2119ي فيما يمي األرصدة المدينة والدائنة المستخرجة من دفتر األستاذ الخاص بمنشأة الحمد ف

 –تكمفــة البضــاعة المباعــة  17111 –أجيــزة ومعــدات  11111 –أثــاث وتجييــزات  31111 –مبــاني  51111 األرصــدة المدينــة:
مصاريف ميـاه  2111 –أجور ومرتبات العاممين في التسويق  31111 –مسحوبات شخصية  15111 –مخزون البضاعة  91111
نارة   نقدية بالبنك. 15111 –نقدية بالخزينة  21111 –مدينون  5111 –ريف تميفون وفاكس مصا 2111 –وا 

مجمــع  4111 –مجمــع إىـالك أثــاث وتجييــزات  11111 –مجمـع إىــالك مبــاني  21111 –رأس المــال  111111 األرصـدة الدائنــة:
 قرض البنك. 31111 –دائنون  26111 –مبيعات بضاعة  251111 –إىالك أجيزة ومعدات 

 لمطموب:ا
 .31/12/1211أوال: إعداد قائمة الدخل عن العام المنتيى في 

 .31/12/2111ثانيا: إعداد قائمة المركز المالي في 
 حالة ا  5     

 :كما يمي 31/12/2119 فيالشركات المساىمة بإعداد ميزانيتيا عن العام المنتيى  إحدىقامت 
 أصول ثابتة  7111111

 أصول متداولة:
11111111 
4111111 

 رأس المال
 قرض البنك طويل األجل

 بنك سحب عمى المكشوف 1511111 نقدية 511111 
مدينون وحسابات  9511111 

 مدينة
 دائنون 1511111

11111111     
17111111   17111111  

 1511111 خسائر مرحمة   :يمي والحسابات المدينة يتضمن ما بند المدينونوتبين أن 
 واتضح أنيا الجزء اير المسدد من رأس مال األسيم 7511111 مدينون متنوعون

 اإلفصاح. فيومناقشة مدى االختالف   : عرض عناصر الميزانية وفقًا لمتطمبات معايير المحاسبة المطموب
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 حالة ا  6     
 

 لمنشاة االتحاد : توفرت لديك المعمومات التالية اذا 
  يوم 31المخزون  تصريف مدة.  
 يوم 18الحسابات المدينة  مدة تحصيل. 
  يوم 12مدة تأخير الحسابات الدائنة. 

 المطموب
                    .حساب دورة التحول النقدي لرأس المال .1
وأن             جنيو   ألف 1981ا تبمغ لممنشاة حساب متوسط رصيد الحسابات المدينة إذا عممت أن المبيعات السنوية  .2

         .جميعيا كانت اجمة
 .المخزون نحساب معدل دورا .3
 .مرة  4المخزون يبمغ ا نحساب دورة التحول النقدي إذا كان متوسط دورا .4

 الحل 
مــدة تــأخير  -المخــزون + مــدة تحصــيل الحســابات المدينــة  لتحــول النقــدي لــرأس المــال = مــدة تصــريفدورة ا .1

 الحسابات الدائنة
a.    =31 +18- 12 =36  يوم 

 نة = متوسط المبيعات اليومية*متوسط مدة التحصيلمتوسط رصيد الحسابات المدي .2
 جنيوألف  99=  18يوم  * 361ألف / 1981=ا  .1

 المخزون تصريفمعدل دوران المخزون = عدد أيام السنة / مدة  .3
 مرة  12يوم =  31يوم /  361=  .1

 معدل دوران المخزون = عدد أيام السنة / مدة تصريف المخزون .4
 يوم / س 361=  4

 يوم 91=  4 يوم / 361س = 
 مدة تأخير الحسابات الدائنة -المخزون + مدة تحصيل الحسابات المدينة  صريفدورة التحول النقدي= مدة ت

 يوم  96=  12 – 18+  91=    
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 حالة ا  7     

 
  :الجنييات الف ااألرقام بآ 2119، 2118عن سنتي  لمنشاة الزىور  وقائمة المركز المالى فيما يمي قائمة الدخل       

 2118  2119 
    قائمة الدخل:

 151.111  211.111 صافي المبيعات   
  97.511ا   126.111ا ـ  تكمفة المبيعات

 52.511  84.111 مجمل الربح    
  34.511ا   63.811ا ـ مصاريف التشغيل

 18.111  21.211 صافي الربح    
 
  في المركز المالى   
 31/12/2118  31/12/2119 

    األصول:
 8.111  12.111 نقدية

 18.111  24.111 مدينون
 23.611  28.111 مخزون سمعي

 12.911  23.111 أصول أخرى متداولة
 62.511  87.111 إجمالي األصول المتداولة
 117.511  125.811 عقارات واالت اصافي 

 24.111  23.111 أصول أخرى ثابتة اصافي 
 214.111  235.811 صولإجمالي األ

    الخصوم وحقوق الممكية:
 25.111  29.111 دائنون

 55.111  51.111 قروض طويمة األجل
 81.111  79.111 إجمالي االلتزامات
    حقوق الممكية:

 81.111  111.111 رأس المال
 44.111  56.811 أرباح محتجزة

 124.111  156.811 إجمالي حقوق الممكية
 214.111  235.811 االلتزامات وحقوق الممكيةمجموع 
 المطموب:
 .الرأسي لمنشاة الورود إجراء التحميل األفقي و  .1
 تفسير نتائج التحميل .2
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 الحل
 
 

 التحميل الرأسي التحميل األفقي 2119 2118 
قيمة الزيادة أو 

 النقص
 نسبة الزيادة
أو النقص 
منسوبة إلى 
2118 

سنة 
2111 

2111سنة   

       دخل:قائمة ال
%41 61.111 151.111 211.111 صافي المبيعات  111%  111%  
%29.2 28.511  97.511ا  126.111ا ـ تكمفة المبيعات  61%  65%  

%61 31.511 52.511 84.111 مجمل الربح      41%  35%  
%84.9 29.311  34.511ا  63.811ا ـ مصاريف التشغيل  31.4%  23%  

%12.2 2.211 18.111 21.211 صافي الربح      9.6%  12%  
       

       األصـــول:
%51 4.111 8.111 12.111 نقدية  5.1%  3.9%  

%33.3 6.111 18.111 24.111 مدينون  11.2%  8.8%  
%18.6 4.411 23.611 28.111 مخزون سمعي  11.8%  11.6%  

%78.3 11.111 12.911 23.111 أصول أخرى متداولة  9.8%  6.3%  
%39.2 24.511 62.511 87.111 المتداولةإجمالي األصول   36.9%  31.6%  

%7.1 8.311 117.511 125.811 عقارات واالت اصافي   53.3%  57.6%  
% 4.2ا  1.111ا 24.111 23.111 أصول أخرى ثابتة اصافي   9.8%  11.8%  

%15.6 31.811 214.111 235.811 إجمالي األصول  111%  111%  
       الخصوم وحقوق الممكية:

%16 4.111 25.111 29.111 دائنون  12.3%  12.3%  
% 9.1ا  5111ا 55.111 51.111 قروض طويمة األجل  21.22%  26.9%  
% 1.2  1.111ا 81.111 79.111 إجمالي االلتزامات  33.5%  39.2%  
       حقوق الممكية:

%25 21.111 81.111 111.111 رأس المال  42.5%  39.2%  
%29.1 12.811 44.111 56.811 أرباح محتجزة  24.1%  21.6%  

%26.5 32.811 124.111 156.811 إجمالي حقوق الممكية  66.5%  61.8%  
مجمــوع االلتزامــات وحقــوق 

 الممكية
235.811 214.111 31.811 15.6%  111%  111%  
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 حالة ا  8     
 

يمـا يمـي بعـض بيانـات اخـر مميـون جنيـو، وف 4تقدمت منشاة االخالص بطمب إلـى بنـك مصـر القتـراض  31/12/2119في 
 :قوائميا المالية 
 جنيو 21.111.111 إجمالي األصول
 جنيو 8.111.111 أصول متداولة

 جنيو 4.911.111 صافي رأس المال العامل
 جنيو 3.111.111 أرباح محتجزة

 جنيو 4.811.111 التزامات طويمة األجل
 جنيو 2.111.111 الربح قبل الفائدة والضريبة

 جنيو 35.111.111 مبيعاتصافي ال
في تقييم المقدرة المالية واالئتمانيـة لمعمـالء راابـي  انموذج التمان       Zا  دز درجات فإذا عممت أن البنك يستخدم نموذج 

 االقتراض.
 المطموب:

 2119احتساب درجات زد عن عام  .1
فيـل يـتم الموافقـة عمـى إقراضـيا أم  2118عـام  4.1، 2117عـام  4.9كانت  المنشاةبافتراض أن درجات زد ليذه  .2

 ال؟
 الحل 

   التالية:5... س1احتساب النسب الخمس اس 2119يتطمب احتساب درجات زد لعام 
 إجمالي األصول÷ = صافي رأس المال العامل   1س

 =4.911.111  ÷21.111.111  =1.245  
 إجمالي األصول÷ أرباح محتجزة =  2س

 =3.111.111  ÷21.111.111  =1.15 
 إجمالي األصول÷ األرباح قبل الفائدة والضريبة =  3س

 =2.111.111  ÷21.111.111  =1.11 
إجمـالي االلتزامـات اقصـيرة وطويمـة األجـل  يجـب احتسـاب االلتزامـات قصـيرة ÷ قيمة سوقية لحقوق الممكيـة =  4س

 األجل عن طريق معادلة صافي رأس المال العاممة وذلك كما يمي:
 التزامات قصيرة األجلـ   8.1111.111=  4.911.111

 جنيو 3.211.111=  االلتزامات قصيرة األجل
  4.811.111+  3.211.111ـ ا 21.111.111ق. دفترية لحقوق الممكية = 
 جنيو 12.111.111                            

 1.5  = 4.811.111+  3.211.111÷ ا 12.111.111=  4س
 إجمالي األصول ÷صافي المبيعات =  5س

 =35.111.111  ÷21.111.111  =1.75 
رام أن درجات زد عن عام  3.484=  1.75+  1.5×  1.6+  1.11×  3.3+  1.15×  1.4+  1.245×  1.2درجات زد = 

ام ، وتناقصت في ع2118عام  4.1ثم تناقصت إلى  2117عام  4.9إال أنو يالحظ أنيا تتناقص، فقد كانت  2.99أعمى من  2118
 قبل الموافقة عمى إقراضيا ومع الحصول عمى ضمانات إضافية. المنشاة بما يتطمب دراسة أكثر ليذه  3.484إلى  2119
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      9  حالة ا
 فيما يمي القوائم المالية لمنشاتين  أ، ب والمتان تعمالن في نفس الصناعة. وقد تقدمتا ألحد البنوك لالقتراض منو: 

 ااألرقام بآالف الجنييات   31/12/2119لمالي في قائمة المركز ا
  اب  المنشاة  اأ  المنشاة   
    األصول: 
  411 51 نقدية 
  811 251 مدينون و أ.ق 
  1211 1111 مخزون سمعي 
  2411 1311 إجمالي أصول متداولة 
  4211 1511 صافي أصول ثابتة 
  211 211 استثمارات في أوراق مالية 
  6811 3111 الي األصولإجم 
    خصوم وحقوق ممكية: 
  211 21 دائنون 
  811 351 أ.د 
  211 31 التزامات أخرى 
  1211 411 إجمالي خصوم متداولة 
  2811 311 قروض طويمة األجل 
  811 611 رأس مال األسيم عادية 
  2111 1711 أرباح محتجزة 
  6811 3111 إجمالي الخصوم وحقوق الممكية 

 ااألرقام بآالف الجنييات   31/12/2119قائمة الدخل عن السنة المنتيية في 
  اب  المنشاة اأ  المنشاة  
  8411 4111 صافي المبيعات 
  5341 2811 ـ تكمفة المبيعات 
  3161 1191 مجمل الربح 
دارية    1611 711 ـ م. بيعية وا 
  1461 481 صافي ربح العمميات 
  211 21 وائدـ م. الف 
  1261 461 الربح قبل الضريبة 
  614 221 ـ الضرائب 
  656 241 صافي الربح 
 المطموب: 
 يفضل البنك إقراضيا. المنشاتينعمى ضوء دراستك ألسموب النسب المالية، حدد أي  .1
 تفضل أن تستثمر في أسيميا؟. المنشاتينأي  .2
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 الحل 
 ك إقراضيا باحتساب نسب كثيرة أىميا : تحديد أي المنشاتين  يفضل البن

 
 اب  المنشاة اأ  المنشاة 

   نسب السيولة:
 1211 411  مرة 2=  2411 مرة 3.25=  1311 نسبة التداول

 نسبة السيولة السريعة
 

 1211 411 مرة 1=  1211 -2411 مرة 1.75=  1111 -1311
نسبة الديون إلى 

 إجمالي
 األصول 

711  ×111 
 =23% 

411  ×111 
 =59% 3111 6811 

 211 21 مرة 7.3=  1461 مرة 24=  481 معدل تغطية الفوائد
% 59ب مثقمة بالديون حيث تبمغ نسب ديونيا إلى إجمالي أصوليا  المنشاة يالحظ من ىذه النسب تقارب نسب السيولة ولكن نجد أن 

 24اأ  نسبة ديونيا منخفضة وأيضًا معدل تغطية الفوائد مرتفع جدًا حيث بمغ  المنشاةوستزيد عن ذلك لو حصمت عمى القرض بينما 
 اأ  ىي التي يفضل البنك إقراضيا. فالمنشاة اب . لذلك  لممنشاةمرة بالنسبة  7.3مرة بينما يبمغ 

 
 حالة ا  11     

 
 : 2119/ 31/12فيما يمي القوائم المالية لمنشاة الحمد  كما تظير في      

  الجنيياتااألرقام بآالف  31/12/2119في  المركز المالى لممنشاة 
 2118 2119 بيــــان
 11594 8111 نقدية

 22777 12411 استثمارات قصيرة األجل
 127172 137311 مدينون و أ. ق
 241813 261411 مخزون سمعي

 411256 419211 إجمالي األصول المتداولة
+   

 164484 181311 االت ومعدات اصافي
 29121 26811 أصول ثابتة واير ممموسة أخرى

 193614 218111 إجمالي أصول ثابتة
 614861 627311 إجمالي األصول

 52262 52311 دائنون
 19264 41911 أوراق دفع

 68339 69711 قروض قصيرة
 139865 162911 إجمالي الخصوم المتداولة

+   
 13967 13911 سندات

 51816 44611 يمة األجلقروض طو 
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 215648 221411 إجمالي االلتزامات
+   

 129524 129911 رأس المال األسيم العادية
    ج 111 اق. اسمية لمسيم 

 269688 276111 أرباح مبقاة
 399212 415911 إجمالي حقوق الممكية

 614861 627311 مجموع حقوق الممكية وااللتزامات
ااألرقام بآالف الجنييات   31/12/2119الحمد عن السنة المنتيية فيقائمة الدخل لممنشاة   

 2118 2119 بيــــان
 816546 799811 صافي المبيعات

 515998 535911 ـ تكمفة البضاعة المباعة
 291548 263911 مجمل الربح

   يطرح: مصروفات التشغيل:
دارية  132577 142672 م. بيعية وا 

 26153 28649 م. صيانة
 17819 19279 م. استيالك

 114119 73311 صافي الدخل من العمميات
 3977 2711 + إيرادات أخرى

 118186 76111 صافي الدخل قبل الفائدة والضريبة
 7234 11411 ـ الفوائد المدينة

 111852 64611 صافي الدخل قبل الضرائب
 53994 27711 ـ الضرائب

 56858 36911 صافي الدخل بعد الضريبة
 29781 31588 األرباح الموزعة

جنيو 251 متوسط سعر السيم في السوق جنيو 311   
 وتفسير ىذه النسب.دراستو جميع النسب التي تسمح بيا المعمومات المعطاة وفقًا لما تم  حساب  المطموب: 

 لحـل:ا
 :2119النسب المالية لسنة  حساب 

 مثال فقط، النسب التي تسمح بيا بيانات ال حساب سوف يتم 
 نسب السيولة

 162911 خصوم متداولة مرة 2.53 = 419211 = أصول متداولة نسبة التداول = 
     261411 -419211  = أصول متداولة ـ مخزون نسبة السيولة السريعة = 

 162911 خصوم متداولة مرة 1.97 =
  

 111× إجمالي االلتزامات  راض  =نسبة الديون إلى إجمالي األصول       انسبة االفت
 إجمالي األصول

= 
221411  ×111        =  

 
35.3 % 

 
 

627311 
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 نسبة الديون إلى حقوق الممكية =

 
 111× إجمالي االلتزامات 

 

 إجمالي حقوق الممكية
= 221411  ×111  =54.5% 415911 

 
معدل تغطية 
 الفوائد =

 
  76111 = والضرائب صافي الربح قبل الفوائد

 11411 الفوائــد مرة 6.67= 
 

معدل دوران 
 المخزون =

 
  535911 = تكمفة البضاعة المباعة

 2  ÷ 241813+  261411ا متوسط المخزون مرة 2.13= 
 

 معدل دوران المخزون÷ يوم  361عدد أيام بقاء المخزون بالمخازن =     
 يوم 169=  2.13÷ يوم  361=  
 2  ÷ 127172+  137311ا متوسط رصيد المدينين و أ.ق     مرة 6.15=  799811 = صافي المبيعات اآلجمة عدل دوران المدينين =م
 

 يوم 61=  6.15÷  361معدل دوران المدينين = ÷ يوم  361متوسط فترة التحصل = 
 

 يوم 219=  61+  169سيولة المخزون ا طول الدورة التشغيمية  = 

 دل دوران األصول الثابتة  =مع
 صافي المبيعات

= 
799811 

متوســـــــط صـــــــافي األصـــــــول  مرة 3.98= 
    الثابتة

 2  ÷ 193614+  218111ا

 2  ÷ 614861+  627311ا متوسط إجمالي األصول مرة 1.3=  799811 = صافي المبيعات معدل دوران إجمالي األصول =
 

العائد عمى 
 المبيعات =

 
 بح بعد الضريبةصافي الر 

 
= 36911  ×111  

= 
          

 799811 صافي المبيعات % 4.6   
 

العائـــــــد عمـــــــى إجمـــــــالي 
 األصول  =

 
  111×  36911 = 111× صافي الربح بعد الضريبة 

 2  ÷ 614861+  627311ا متوسط إجمالي األصول 5.98%= 
 العائد عمى المبيعات× أو = معدل دوران األصول  
  =1.3  ×4.6 = %5.98% 

 صافي الربح بعد الضريبة ـ توزيعات لألسيم الممتازة العائد عمى حقوق الممكية =
 متوسط حقوق الممكية لألسيم العادية

 2  ÷ 399212+  415911ا %9.17=  111× ـ صفر   36911ا =
 ازةصافي الربح بعد الضريبة ـ توزيعات لألسيم الممت ربحية السيم العادي =

 متوسط عدد األسيم العادية المتداولة
 / لمسيمجنيو  28.45=  ـ صفر 36911111 =
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 2  ÷ 1299111+  1295241ا

       
1س 162911ـ  419211 =   = 1.41 627311 

 
2س  = 276111 = 1.44 627311 

 
3س  = 76111 = 

  1.12 627311 
 
 

4س  221411111 1.46 = 129911 × 251  جنيو = 
 

5س  = 799811111 = 1.27 627311111 
 

  حيث:  
 قيمة اسمية لمسيم العادي÷ رأس مال أسيم عادية  = 2119عدد األسيم في   
 سيم 1.299.111=  جنيو 111÷  129.911.111 =  
 سيم 1.295.241=  جنيو 111÷  129.524.111 = 2118عدد األسيم في   
 نصيب السيم العادي من التوزيعات نسبة العائد النقدي =  
 متوسط سعر السيم في السوق 
 متوسط عدد األسيم العادية÷ حيث نصيب السيم العادي من التوزيعات = التوزيعات النقدية   
 / لمسيم جنيو 23.58سيم =  1297121÷  31588111 =  
 111× إجمالي األرباح الموزعة عمى حممة األسيم العادية  نسبة توزيع األربح =  
 صافي الربح المتاح لحممة األسيم العادية 
  = 31588  ×111  =      82.89%   36911 
 28.45 ربحية السيم العادي   %82.89=  23.58 = نصيب السيم العادي من التوزيعات أو =  
   لسعر إلى الربح امضاعف أو مكرر الربحية  نسبة ا  

= 
 متوسط سعر السوق لمسيم العادي

 ربحية السيم العادي 
 28.45   مرة 8.8=  251 =  
مــن خــالل المثــال الســابق  المنشــاة كيفيــة اســتخدام نمــوذج التمــان فــي التنبــع باســتمرارية أو عــدم اســتمرارية  امــا عــن  

 : الحمد بمنشاة الخاص 
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 احتساب النسب الالزمة لتطبيق
2118 وإ 2119نموذج التمان عن السنوات   

 
 2118 2119 النسبة
 1.45 1.41 1س
 1.45 1.44 2س
 1.19 1.12 3س
 1.9 1.46 4س
 1.33 1.27 5س

 
 2119درجات زد لعام 

            =1.2  ×1.41  +1.4  ×1.44  +3.3  ×1.12  +1.6  ×1.46  +1  ×1.27  =3.65 
 2118درجات زد لعام 
             =1.2  ×1.45  +1.4  ×1.45  +3.3  ×1.19  ×1.6  ×1.9  +1  ×1.33  =4.267 

 
 المذكورة فإن المعيار ىو:  لممنشاة ولتقييم درجات زد       

 ذات مركز مالي سميم امستمرة . المنشاة فإن  2.99_ إذا كانت درجات زد أكبر من 
 اتفمس . المنشاة فإن ىناك احتمااًل أال تستمر  1.81ـ إذا كانت درجات زد أقل من 
 فإنيا تستحق الدراسة حيث قد يكون ىناك احتمااًل ألن تفمس أو ال تفمس. 2.99و  1.81ـ إذا كانت درجات تقع بين 

 ـ يجب تتبع درجات زد عمى مدار عدة سنوات. 
ر السـنوات بتطبيق ىذه المعايير عمى شركة العميا موضوع مثالنا نجد أنيا ذات مركز مالي سميم حيـث أن درجـات زد ليـا عمـى مـدا      
 .2.99أكبر من  2118،  2119

 
 حالة ا  11     

 
بطمب لمحصول عمى ائتمان مرفقًا بو المعمومات الموضحة أدنـاه، بصـفتك المحمـل المـالي  الوفاء  منشاة تقدمت  

 ؟المنشاة المكمف بالميمة، ما ىي المشاكل التي ينطوي عمييا منح ائتمان ليذه 
 31/12/2119في  الوفاء ة لمنشاالميزانية العمومية  

 
 الخصوم وحقوق الممكية   األصول 
 دائنون 51111 نقدية 1111 
 أ.د 131111 مدينون 15111 
 ديون طويمة األجل 125111 مخزون 461111 
 حقوق الممكية 295111 أصول ثابتة 124111 
 611111  611111  

 
 31/12/2119عن السنة المنتيية في  لمنشاة الوفاء قائمة الدخل 

 
  451111 صافي المبيعات  
  361111 ـ تكمفة المبيعات  



  ةيلاملا ريراقتلا ليلحتو دادعإ يف ةيلمع تاقيبطت

222 

 

  91111 مجمل الربح  
  18111 ـ مصروفات تشغيل  

  72111 الربح قبل الضريبة  
  28111 ـ الضريبة  
  44111 صافي الربح  

 ::2119متوسط نسب الصناعة عن عام اذا عممت ان 
  مرة 1.5ولة السريعة مرات، نسبة السي 3نسبة التداول 
  أيام 11%، متوسط فترة التحصيل 61نسبة الديون إلى األصول 
  12%، العائد عمى المبيعات 15العائد عمى حقوق الممكية% 
  مرة 2%، معدل دوران المخزون 6العائد عمى األصول 

 الحل 
 18111 مرة 2.6=        476111 نسبة التداول =

نسبة السيولة السريعة 
= 

 181111 مرة 1.19=      461111  - 476111
 

     
 :المنشاة المشاكل التي ينطوي عمييا منح ائتمان ليذه        
 بة الصناعة بدرجة كبيرة.  عن نس1.19مشكمة سيولة البتعاد نسبة سيولتيا السريعة ا .1
  مشــكمة تكــدس المخــزون بــدليل انخفــاض معــدل دورانــو بدرجــة كبيــرة، وقــد يشــير ىــذا إلــى وجــود مخــزون راكــد 1يــرتبط بــرقم ا .2

 وصافي المبيعات. مبيعاتيصعب تصريفو بدليل ارتفاع رقم المخزون عن كل من تكمفة ال
% بمـا يقمـل مـن سـيولة 21أيـام  بزيـادة حـوالي  11سـط الصـناعة ايوم  عن متو  12ا لممنشاة ارتفاع متوسط فترة التحصيل  .3

 المدينين ويشير إلى عدم كفاءة إدارة االئتمان والتحصيل.
 
 

 611111 % 51.8=  111 × 3.5111 نسبة الديون إلى إجمالي األصول =
 15111 مرة 31=  451111 معدل دوران المدينين =
 31 يوم 12=  361 متوسط فترة التحصيل =

 295111 % 14.9=  44111 العائد عمى حقوق الممكية =
 451111 % 9.8=  44111 العائد عمى المبيعات =
 611111 % 7.3=  44111 العائد عمى األصول =

 461111 مرة 1.8=  361111 معدل دوران المخزون =
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 حالة ا  12     

 
 
التجاريــة عــن الســنة المنتييــة فــي  التوفيــق  لمنشــاة فيمــا يمــي القــوائم الماليــة وبعــض المعمومــات اإلضــافية  

31/12/2118: 
  :الجنيياتاالقيمة بآالف  31/12/2118ئمة الدخل عن السنة المنتيية في أ. قا 
  27611  صافي المبيعات  
  18811  ـ تكمفة المبيعات  
  8811  مجمل الربح  
    مصروفات التشغيل: يطرح: 
   1811 م. بيعية  
   2611 م. إدارية  
  4611 211 م. استيالك  
  4211  صافي الدخل  
  :الجنيياتاالقيمة بآالف  31/12. الميزانية العمومية المقارنة في ب 
  2117 2118  
    األصول: 
  6811 4611 نقدية 
  7111 5211 مدينون اصافي  
  6611 7611 مخزون 
  7811 6811 أصول ثابتة 
   4811ا  4611ا ـ مجمع استيالك 
  5211 5611 استثمارات طويمة األجل 
  25211 28611  

   الخصوم وحقوق الممكية:
 4811 3611 دائنون 
 1611 1211 مصروفات إدارية مستحقة 
 4811 6111 سندات  
 7611 6811 رأس مال األسيم 
 9811 7611 أرباح محتجزة 
  25211 28611 
 

  :جنيوضافية االقيم باأللف المعمومات إال بعض واليك 
 .جنيو 2111ل السنة . بمغت توزيعات األرباح نقدًا خال 1
 . تم بيع االستثمارات طويمة األجل بقيمتيا الدفترية.2
 . تم شراء أصول ثابتة جديدة خالل السنة نقدًا.3
 نقدًا. جنيو 1211سندات قيمتيا  المنشاة ، كما سددت جنيو 811. تم إصدار أسيم جديدة بقيمتيا االسمية التي بمغت 4

 31/12/2118عـن السـنة المنييـة فـي داد قائمـة التـدفقات النقديـة ليـا فقد طمب منك إع المنشاة بصفتك أحد محاسبي ىذه  
 باستخدام: الطريقة اير المباشرة.
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 الحل 
منشاة التوفيققائمة التدفقات النقدية ل  

االطريقة اير المباشرة  31/12/2118عن السنة المنتيية في   
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية:

 4211  لدخلصافي ا 
   مصروفات ال تتطمب نقدية خارجة: +

 211  م. استيالك 
  1811ا  ـ الزيادة في المدينين 
 1111  + النقص في المخزون 
 1211  + الزيادة في الدائنين 
 411  + الزيادة في م. مستحقة 
 5211   1صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية ا 
   من األنشطة االستثمارية: التدفقات النقدية 
   تدفقات داخمة: 
  411 بيع استثمارات    
   تدفقات خارجة: 
   1111ا شراء أصول ثابتة 
  611ا   2صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية ا 
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية: 
   تدفقات داخمة 
  811 إصدار أسيم     
   تدفقات خارجة: 
   1211ا سداد السندات     
   2111ا توزيعات أرباح     
  2411ا   3صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويمية ا 
 2211    3  + ا2  + ا1صافي التدفقات النقدية ا 
 4611  + رصيد النقدية أول المدة 
 6811  = رصيد النقدية اخر المدة 
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 حالة ا  13     
 

مرات  4جنيو ، ولقد قرر أنو يستطيع تحقيق معدل دوران ألصولو  511.111بدأ أحد المستثمرين مشروعا برأسمال قدره  
 احسب بالجنييات صافى الربح ليذا المشروع ؟  –% نسبة ربح بعد الضرائب عمى المبيعات ا ىامش ربح   3فى السنة ، و 

 الحل 
 

 
  صافى المبيعـــــــــات  = بما أن معدل دوران األصــــول 

  صافى األصول المستخدمة 
 

 وحيث أن صافى األصول المستخدمة = مقدار رأس المال ا فى ىذه الحالة  
 جنيو 511.111إذن صافى األصول المســــــتخدمة  =       

ا حيث س تمثـــــــل  س = إذن معدل دوران األصــــــول 
 511.111 صــافى المبيعات  

 511.111  س =  4إذن                       
 ج  2.111.111=  511.111×  4 =  إذن                       س               

         
 جنيــــــــــــــو  2.111.111 = إذن صافى المبيعــــــــــــــات         
 

 بما أن ىامش الربــــــــــــح 
 
= 

 
  عد الضرائب صافى الربح ب

 صافى المبيعات  111× 
 

احيث ص تمثل  111×  ص = %3إذن                          
 2.111.111 صافى الربح 

 
 111 جنيــــو 61111=  3 ×   2.111.111 = إذن                  ص      

 
 جنيــــــــــــــو  61.111 صافى الربح بعد الضرائب   =                       
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 حالة ا  14     
 

 :  31/12/2119فى  المنشات توافرت لديك البيانات التالية عن إحدى 
 اباأللف جنيو        31/12/2119فى  المركز المالى 

 أوراق دفــــــــــــــع  33  النقديـــــــــــــــــة 44 
 موردون   حسابات دائنة ا  44  أوراق القبـــــــــض 55 
 خصوم متداولة أخرى  22  المخـــــــــــــــزون  165 

مجموع األصول   264
 المتداولة 

 مجموع الخصوم المتداولة   99

 % 6قرض طويل األجل ا  44 صافى األصول الثابتة   121
 صافى حق الممكيــة   242   

 جممة الخصــــــوم   385 جممة األصــــــــول   385
 

 
  31/12/2119فى  الدخل ئمة قا

 551.111  المبيعات 
   تكمفة المبيعات : 

  219.111 مــــــــــــــــــــــــــــــــواد
  132.111 أجور مباشــــــــــــــــــــرة 
  19.811 قوى محركـــــــــــــــــــــة

  33.111 أجور اير مباشــــــــــــــرة 
   415.911 12.111 ـــــــــــــالكاإلىـــــــــــــــ

 144.111  مجموع ربح التشغيل االعمميات 
  55.111 مصروفات بيعيــــــــــــــــــــــة
   118.361 63.361 مصروفات إداريـــــــــــــــــــــة

 25.741  صافى ربح التشغيل ا العمميات   
 2.641  دالفوائـــــــــــــــــــــــــــــــ -

 23.111  صافى الربح قبل الضـــــــــرائب
 11.551  %  51الضــــــــــــــــــــرائب ا  -

 11.551  صــــــــــــــــــافى الربح النيائى 
 والمطموب : 

صول ، ىامش الربح حساب النسب المالية التالية : التداول ، معدل دوران المخزون . متوسط فترة التحصيل ، معدل دوران األ – 1
 الصافى لممبيعات ، معدل العائد عمى االستثمار ، معدل العائد عمى حق الممكية .

 2.5وىى عمى التوالى  المنشاة فى ضوء متوسط نسب الصناعة التى تنتمى إلييا  لممنشاة عمق باختصار عمى الوضع المالى  – 2
 % . 11.7% ، 3.8% ، 3.2مرة ،  1.2يوما ،  33مرة ،  9.9مرة ، 
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 المطموب األول : 
  األصول المتداولة  = نســـــــــــــــــــــبة التداول  -أ 

 الخصوم المتداولة  
 

 99 1:   2.7=  264 = نســـــــــــــــــــــبة التداول
 

 مفة متوسط المخزون بالتك مرة = ×  تكمفة المبيعات  = معدل دوران المخـــــــــزون   -ب 
 

 

 معدل دوران المخـــــــــــــــزون  
 مرة  4.9 = 415.911 = 415.911 =

 82.511  165.111ا صفر + 
2  

 
 متوسط المبيعات اليومية اآلجمة   أوراق القبض  = متوسط فترة التحصيـــــل   -جـ

 ن المبيعات الموجودة تساوى المبيعات اآلجمة . وحيث أن التمرين لم ينص عمى مقدار المبيعات اآلجمة ، فيفترض أ

 إذن   متوسط فترة التحصـــــــيل
 يوم  36=   55.111 = 55.111 =

 1528 551.111 ا تقريبا  
  يوم  361

 
 صافى األصول المستخدمة   صافى المبيعات  = معدل دوران األصــــــــــول   –د 
 

 385.111 مرة  1.43=  551.111 = 
 ا مردودات المبيعات + الخصم المســـــــــــــــــــــــــــموح بو    –إجمالى المبيعــــات = وبالنسبة لصـــــافى المبيعات  
  
 صــــافى المبيعات  111×  صافى الربح بعد الضرائب  = ىامش الربح الصافى لممبيعات  –ىـ 
 = 11.551  ×111   =2.1 % 551.111 
 

 صافى األصول المستخدمة فى المشروع  111×  صافى الربح بعد الضرائب وقبل الفوائد  = معدل العائد عمى االستثمار  –و 
 385.111 تقريبا %  3.7=   111×  2.64+  11.551 = 
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 ممكية صافى حق ال 111×  صافى الربح بعد الضرائب  = معدل العائد عمى حق الممكية   –ز 
 

 242.111 تقريبا %  4.8=   111×  11.551 = 
 التعميق عمى الحالة المالية لمشركة :  المطموب الثانى : 

 بنسب الصناعة  لممنشاة مقارنة النسب المالية 
 النسبة  الصناعة المنشاة 
 التـــــــــــــــــــــداول مرة  2.5 مرة  2.7
 ن المخــزونمعدل دورا مرة  9.9 مرة  4.9
 متوسط فترة التحصـيل يوما  33 يوما  36

 معدل دوران األصـــول مرة  1.2 مرة 1.43
 ىامش الربـــــــــــــح % 3.2 % 2.1
 معدل العائد عمى االستثمار  % 3.8 % 3.7
 معدل العائد عمى حق الممكيـة  % 11.7 % 4.8

 تحميل موجز : 
يعادل تقريبا وضعيا فى الصناعة ، عالوة عمى أنيا أعمى من النسب  المنشاة يا فى نجد أن وضع من ناحية السيولة :  -1

 .لدييا مقدرة عمى السداد  المنشاة  ، وبالتالى فإن 1:  2النمطية ا
تقريبا يعادل النصف فى الصناعة ، وىذا يدل عمى ضعف  المنشاة نجد أن معدل دوران المخزون فى  من ناحية النشاط :  -2

 المنشاة ون ، وبالتالى سيعثر عمى معدل العائد عمى االستثمار باالنخفاض ، وىو ما يدل عمى سوء إدارة حركة المخز 
 لمخزونيا.

ـــــــرة التحصـــــــيل :  -3 ـــــــت أطـــــــول نســـــــبيا فـــــــى بالنســـــــبة لمتوســـــــط فت ن كان ـــــــا متســـــــاوية، وا  عـــــــن  المنشـــــــاة نجـــــــدىا تقريب
 يون . الصناعة ، وقد يفسر ىذا عمى أنو سوء فى سياسة االئتمان وتحصيل الد

معدل عائد  المنشاة يكاد يتساوى لما ىو موجود فى الصناعة، وىذا يفسر تقريبا لماذا تحقق  بالنسبة لمعدل دوران األصول: -4
 عمى االستثمار ا بعد تعديمو بإلغاء الفوائد   مثل الصناعة .

ـــــد عمـــــى حـــــق الممكيـــــة : -5 ـــــين  بالنســـــبة لمعـــــدل العائ ـــــا كبيـــــرا ب ناعة ، والـــــذى قـــــد والصـــــ المنشـــــاة نجـــــد أن ىنـــــاك فارق
بمعـــــــدل أعمـــــــى مـــــــن معـــــــدل االســـــــتثمار فـــــــى  المنشـــــــاة يعـــــــود فـــــــى الغالـــــــب إلـــــــى ســـــــبب جـــــــوىرى وىـــــــو اقتـــــــراض 

ـــــــــدة  المنشـــــــــاة  ـــــــــى االســـــــــتثمار 6، فســـــــــعر الفائ ـــــــــد عم ـــــــــدل العائ ـــــــــون ســـــــــعر 3.8% ومع ـــــــــروض أن يك % . والمف
، حتــــــى يمكــــــن  أو فــــــى أســــــوء الظــــــروف مســــــاوية المنشــــــاة الفائــــــدة أقــــــل مــــــن معــــــدل العائــــــد عمــــــى االســــــتثمار فــــــى 
 أن يتحسن معدل العائد عمى حق الممكية بصورة ممحوظة.
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